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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)

828

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 3/2018

A. WYNALAZKI
74
UDZIELONE PATENTY
(od nr 228 241 do nr 228 470)
B1 (11) 228330
(41) 2017 02 13
(51) A01G 1/04 (2006.01)
(21) 413514
(22) 2015 08 11
(72) HAŁOŃ RAFAŁ, Zgłobice (PL)
(73) PIOTROWSKA GRAŻYNA, Mokre (PL)
(54) Mobilna platforma do zbioru i uprawy pieczarek
B1 (11) 228331
(41) 2017 02 13
(51) A01G 1/04 (2006.01)
(22) 2015 08 11
(21) 413515
(72) LIEDTKE BRUNON, Grudziądz (PL)
(73) PIOTROWSKA GRAŻYNA, Mokre (PL)
(54) Regał do uprawy pieczarek
(41) 2014 10 27
B1 (11) 228255
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 403626
(22) 2013 04 22
(72) OBŁĄK EWA, Wrocław (PL); PIECUCH AGATA, Wrocław (PL);
ŁUCZYŃSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie czwartorzędowych soli amoniowych gemini
(41) 2015 08 17
B1 (11) 228383
(51) A22C 13/00 (2006.01)
B65D 81/34 (2006.01)
(22) 2014 02 10
(21) 407128
(72) JANUS MAREK, Piekary Śląskie (PL); SINDERA MARCIN,
Siemonia (PL)
(73) BIONOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie (PL)
(54) Arkusz tekstylny z filmem jadalnym, zwłaszcza do wytwarzania osłonek wyrobów wędliniarskich i mleczarskich, oraz sposób
wytwarzania takiego arkusza
B1 (11) 228310
(41) 2015 10 26
(51) A23D 9/02 (2006.01)
A23D 9/007 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
(22) 2014 04 22
(21) 407962
(72) MIŃKOWSKI KAROL, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Olej z nasion lnu o podwyższonej wartości biologiczno-żywieniowej, oraz sposób otrzymywania oleju z nasion lnu o podwyższonej wartości biologiczno-żywieniowej
B1 (11) 228401
(51) A23L 1/29 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
C07C 7/04 (2006.01)

(41) 2012 12 03

A23D 9/00 (2006.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 31/215 (2006.01)
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BANASZCZYK PAWEŁ, Morąg (PL)
(73) 3L INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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B1 (11) 228269
(41) 2016 10 24
(51) A41D 13/11 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61B 19/00 (2006.01)
(21) 411960
(22) 2015 04 13
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA,
Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi
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(21) 392714
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2009 10 22
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(41) 2017 05 08
(51) A47B 95/02 (2006.01)
A47B 57/00 (2006.01)
A47B 96/06 (2006.01)
(21) 414558
(22) 2015 10 27
(72) POZNAŃSKI PIOTR, Skokówka (PL)
(73) POZNAŃSKI PIOTR MASKET, Skokówka (PL)
(54) Konstrukcja nośna szafek
B1 (11) 228337
(41) 2015 05 11
(51) A47C 17/175 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
(21) 405982
(22) 2013 11 08
(72) NOWAK DARIUSZ, Olszowa (PL)
(73) NOWAK OKUCIA MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olszowa (PL)
(54) Zespól regulatora naciągu sprężyny w mechanizmie do rozkładania mebla tapicerowanego, zwłaszcza w mechanizmie jego
podnośnika
B1 (11) 228389
(41) 2017 06 05
(51) A47F 9/02 (2006.01)
(21) 414979
(22) 2015 11 27
(72) CYRULIK KAROL, Wielopole Skrzyńskie (PL); ŚMIAŁEK
ANDRZEJ, Kraków (PL); NIWIŃSKI LECH, Bytom (PL); OSTROWSKI
ŁUKASZ, Zabrze (PL)
(73) ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA
AKCYJNA, Zabrze (PL)
(54) Moduł kasowy
B1 (11) 228376
(41) 2016 03 29
(51) A47J 41/00 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
(21) 409591
(22) 2014 09 25
(72) KLUGMANN-RADZIEMSKA EWA, Gdańsk (PL); WCISŁO
PATRYCJA, Psary (PL); DENDA HUBERT, Ruciane-Nida (PL); RYMS
MICHAŁ, Rumia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Pojemnik izotermiczny, zwłaszcza do przechowywania zimnych
napojów
B1 (11) 228381
(41) 2015 02 02
(51) A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/14 (2006.01)
(21) 404789
(22) 2013 07 19
(72) URBAŃSKI HENRYK, Toruń (PL)
(73) URBAŃSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
I BUDOWNICTWA URBIS, Toruń (PL)
(54) Wanna kąpielowa
B1 (11) 228369
(41) 2017 06 19
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/24 (2006.01)
F16L 27/02 (2006.01)
(21) 415304
(22) 2015 12 14
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
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(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Zespół ssący instalacji centralnego odkurzania
B3 (11) 228371
(41) 2017 06 19
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
(21) 415307
(22) 2015 12 14
(61) 225606
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Czerpnia powietrza w instalacji centralnego odkurzania
B1 (11) 228457
(41) 2015 03 02
(51) A61B 5/055 (2006.01)
G01R 33/48 (2006.01)
(21) 405181
(22) 2013 08 30
(72) MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Tomograf hybrydowy TOF-PET/CT
B1 (11) 228329
(41) 2012 03 26
(51) A61B 5/117 (2006.01)
G06T 7/60 (2006.01)
(21) 392420
(22) 2010 09 16
(72) KOWALSKI PIOTR, Kraków (PL); KARPISZ DARIUSZ,
Niepołomice (PL)
(73) KOWALSKI PIOTR, Raciechowice (PL); KARPISZ DARIUSZ,
Niepołomice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do identyfikacji osób i szczątków ludzkich
w oparciu o unikatowy charakter obrazów struktur wewnętrznych
czaszki
B1 (11) 228443
(41) 2011 07 04
(51) A61B 5/0476 (2006.01)
(21) 393853
(22) 2011 02 04
(72) CWYNAR PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); KOŁACZ ROMAN,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru i monitorowania bioelektrycznej aktywności
kory mózgowej u zwierząt, zwłaszcza u owiec
B1 (11) 228321
(41) 2016 01 18
(51) A61C 8/00 (2006.01)
(21) 408859
(22) 2014 07 15
(72) WYCHOWAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL); CHRÓŚCICKA
ANNA, Warszawa (PL); LEWANDOWSKA-SZUMIEL MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); KALASZCZYŃSKA ILONA, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Pierścień stomatologiczny, zwłaszcza do regeneracji podłoża
kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych oraz zestaw zawierający taki pierścień
B1 (11) 228332
(41) 2017 03 27
(51) A61H 37/00 (2006.01)
A61H 7/00 (2006.01)
A61H 39/04 (2006.01)
(21) 414083
(22) 2015 09 19
(72) STRUZIK TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) STRUZIK TOMASZ, Wrocław (PL)
(54) Przyrząd do terapii manualnej
B1 (11) 228438
(41) 2015 04 13
(51) A61J 1/10 (2006.01)
(21) 405598
(22) 2013 10 09
(72) KŁĘK STANISŁAW, Kraków (PL); PIĘTKA MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) KŁĘK STANISŁAW, Kraków (PL); PIĘTKA MAGDALENA, Kraków (PL)
(54) Elastyczny pojemnik wielokomorowy do żywienia pozajelitowego oraz sposób wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego
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w elastycznym pojemniku wielokomorowym do żywienia pozajelitowego
B1 (11) 228294
(41) 2014 11 24
(51) A61K 47/42 (2017.01)
A61P 7/08 (2006.01)
(21) 404010
(22) 2013 05 22
(72) LUBIENIECKA JOLANTA, Gorlice (PL); STEFAŃSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); DECHNIK KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Preparat nawadniający o zamaskowanym smaku
B1 (11) 228315
(41) 2016 12 19
(51) A61K 49/06 (2006.01)
(21) 412665
(22) 2015 06 11
(72) JĘDRZEJCZAK PIOTR, Poznań (PL); BRĄZERT MACIEJ,
Poznań (PL); PAWELCZYK LESZEK, Drwęsa (PL)
(73) WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ROZWOJU METOD
BADAWCZYCH I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie poli (0-2-hydroksyetyloskrobi) jako środka kontrastującego oraz sposób badania drożności jajowodów z wykorzystaniem poli (0-2-hydroksyetyloskrobi) jako środka kontrastującego
B1 (11) 228342
(41) 2014 03 31
(51) A61L 15/38 (2006.01)
C12N 15/52 (2006.01)
C12N 15/53 (2006.01)
C12N 15/60 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 9/88 (2006.01)
C12N 9/90 (2006.01)
D06M 16/00 (2006.01)
(21) 400865
(22) 2012 09 21
(72) SZOPA-SKÓRKOWSKI JAN, Wrocław (PL)
(73) SZOPA-SKÓRKOWSKI JAN, Wrocław (PL); FUNDACJA LINUM
NA RZECZ PROZDROWOTNEGO ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW
Z LNU, Wrocław (PL)
(54) Biopolimerowa tkanina lniana do zastosowania w medycynie
oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 228470
(41) 2015 08 31
(51) A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 407254
(22) 2014 02 19
(72) CAR HALINA, Białystok (PL); NIEMIROWICZ KATARZYNA,
Białystok (PL); MYSTKOWSKA JOANNA, Białystok (PL); DĄBROWSKI
JAN RYSZARD, Bokiny (PL); OSZCZĘDA ZDZISŁAW, Bolesławiec (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL); NANTES
SYSTEMY NANOTECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(54) Zastosowanie sztucznej śliny na bazie nanozłota
B1 (11) 228328
(41) 2017 04 24
(51) A62C 2/00 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
(21) 414435
(22) 2015 10 20
(72) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL);
GUCIA MAREK, Mosina (PL); BANACH PAULINA, Gruszczyn (PL)
(73) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL)
(54) Przegroda ogniowa
B1 (11) 228349
(51) A62C 2/06 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)

(41) 2017 08 16

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

Nr 3/2018

416005
(22) 2016 02 02
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin (PL)
WIĘSYK SŁAWOMIR EUROPLAST, Lublin (PL)
Ściana ognioodporna

B1 (11) 228327
(41) 2017 02 13
(51) A62C 2/10 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 413399
(22) 2015 08 03
(72) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL);
GUCIA MAREK, Mosina (PL); BANACH PAULINA, Gruszczyn (PL)
(73) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL)
(54) Kurtyna, zwłaszcza przeciwpożarowa
B1 (11) 228309
(41) 2017 09 11
(51) A63H 33/08 (2006.01)
B65D 81/36 (2006.01)
(21) 416336
(22) 2016 02 29
(72) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(73) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(54) Zakrętka-klocek
B1 (11) 228351
(41) 2017 03 27
(51) B01D 21/00 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
(21) 414049
(22) 2015 09 17
(72) WÓJCIK JANUSZ, Gliwice (PL); SYNOWIEC PIOTR, GLIWICE (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Grawitacyjny zagęszczacz do zawiesin krystalicznych
B1 (11) 228360
(41) 2015 09 28
(51) B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
F23J 7/00 (2006.01)
F23N 5/00 (2006.01)
B05B 9/00 (2006.01)
B05B 1/20 (2006.01)
(21) 407573
(22) 2014 03 18
(72) ŚWIATKOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); GOLEC TOMASZ,
Warszawa (PL); LUSNIA EWA, Garwolin (PL); STEFAŃSKI MAREK,
Konstancin-Jeziorna (PL); PODSIADŁO SŁAWOMIR, Kowiesy (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i instalacja do selektywnej niekatalitycznej redukcji
tlenków azotu NOX w energetycznych kotłach rusztowych
B1 (11) 228354
(41) 2014 01 07
(51) B01L 1/02 (2006.01)
(21) 399750
(22) 2012 07 02
(72) DOMANOWSKI PIOTR, Solec Kujawski (PL)
(73) DOMANOWSKI PIOTR, Solec Kujawski (PL)
(54) Sposób i układ do obróbki plazmowej elementów na linii o ruchu ciągłym
B1 (11) 228350
(41) 2017 01 16
(51) B02C 17/00 (2006.01)
B01F 13/08 (2006.01)
B01F 15/06 (2006.01)
(21) 413041
(22) 2015 07 06
(72) PAWEŁCZYK MAREK, Rogoźnik (PL); OGONOWSKI ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); OGONOWSKI SZYMON, Gliwice (PL); FOSZCZ
DARIUSZ, Kraków (PL); SARAMAK DANIEL, Kraków (PL); GAWENDA
TOMASZ, Kraków (PL); KRAWCZYKOWSKI DAMIAN,
Przeginia Duchowna (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); AKADEMIA GÓRNICZOHUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób mielenia na sucho w młynie elektromagnetycznym
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B1 (11) 228276
(41) 2016 05 09
(51) B04C 5/08 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
(21) 410033
(22) 2014 11 03
(72) FUDAŁA WIESŁAW, Jabłonica (PL); MARKIEWICZ BOGUSŁAW,
Dominikowice (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY WIERTMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biecz (PL)
(54) Separator cyklonowy

C04B 40/00 (2006.01)
E04H 15/12 (2006.01)
(21) 406159
(22) 2013 11 21
(72) SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL); GORZELAŃCZYK
TOMASZ, Szymanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Komora klimatyczna do pielęgnacji płyt włóknisto-cementowych podczas ich dojrzewania i sposób pielęgnacji płyt włóknisto-cementowych podczas ich dojrzewania

B1 (11) 228386
(41) 2017 06 19
(51) B08B 3/02 (2006.01)
A46B 17/06 (2006.01)
B44D 3/00 (2006.01)
(21) 415199
(22) 2015 12 08
(72) TUCZYŃSKI MIKOŁAJ, Pleszew (PL)
(73) TUCZYŃSKI MIKOŁAJ, Pleszew (PL)
(54) Urządzenie do mycia wałków malarskich

B1 (11) 228302
(41) 2017 01 02
(51) B29C 45/00 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
(21) 412798
(22) 2015 06 22
(72) GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL); TOR-ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału porowatego

B1 (11) 228418
(41) 2015 10 26
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(21) 407977
(22) 2014 04 23
(72) MOSZCZAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) MOSZCZAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Sposób recyklingu odpadów blistrów z polichlorku winylu i aluminium
B1 (11) 228335
(41) 2016 08 16
(51) B21D 22/22 (2006.01)
B21D 24/04 (2006.01)
B21D 35/00 (2006.01)
(21) 411248
(22) 2015 02 12
(72) RĘKAS ARTUR, Kraków (PL); RZEŹNIK KRZYSZTOF, Mielec (PL);
LUTY GRZEGORZ, Kraków (PL); LATOS TOMASZ, Nagłowice (PL);
KUTA ARKADIUSZ, Kraków (PL); NOWAK STANISŁAW, Kraków (PL);
ŻABA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Sposób kształtowania blach metalowych w podwyższonych
temperaturach, zwłaszcza ze stopów tytanu
B1 (11) 228384
(41) 2016 08 01
(51) B23K 3/00 (2006.01)
B23K 1/00 (2006.01)
H05K 13/00 (2006.01)
(21) 411084
(22) 2015 01 28
(72) KAMIŃSKI MARCIN, Gdańsk (PL)
(73) ALNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do kontroli i sterowania automatycznymi
procesami lutowania
B1 (11) 228307
(41) 2016 10 10
(51) B27M 3/18 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
(21) 411820
(22) 2015 03 30
(72) BARAŃSKI JANUSZ, Ostrów Wielkopolski (PL); SZYMKOWIAK
MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) OPTIMAL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzemeszno (PL); POLINOVA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wągrowiec (PL)
(54) Linia technologiczna do montażu zwłaszcza mebli i kontroli
wyrobów finalnych
B1 (11) 228257
(51) B28B 11/24 (2006.01)

(41) 2014 09 01

B1 (11) 228455
(41) 2015 06 22
(51) B29C 65/08 (2006.01)
B29C 65/44 (2006.01)
C09J 5/10 (2006.01)
C08J 5/12 (2006.01)
(21) 406435
(22) 2013 12 09
(72) MŁYNARSKI BOHDAN, Warszawa (PL); KRÓL KRYSTIAN,
Warszawa (PL); WOŹNIAK ROMAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt technologiczny do jednostronnego oblekania tkaniną
płaskich wyprasek z tworzywa sztucznego w procesie zgrzewania
ultradźwiękowego
B1 (11) 228301
(41) 2017 01 02
(51) B29C 67/20 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
(21) 412797
(22) 2015 06 22
(72) GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL); TOR-ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału porowatego
B1 (11) 228340
(41) 2008 05 12
(51) B32B 5/08 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
A41D 31/00 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
(21) 383763
(22) 2006 03 10
(30) 2005-068000
2005 03 10
JP
(86) 2006 03 10
PCT/JP06/04774
(87) 2006 09 14
WO06/095863
(72) AKIMORI JUNICHI, Tokio (JP); SADATO HIROKI, Tokio (JP)
(73) JAPAN GORE-TEX INC., Tokio (JP)
(54) Produkt warstwowy i produkt tekstylny
B1 (11) 228380
(41) 2015 03 02
(51) B32B 13/04 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 16/06 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
(21) 405109
(22) 2013 08 21
(72) JASIK ARTUR, Konstancin-Jeziorna (PL)
(73) BTB BETON ARCHITEKTONICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin (PL)
(54) Cienkościenny element betonowy i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 228450
(51) B32B 27/28 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)

(41) 2015 04 27
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B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
A01F 25/10 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
(21) 405745
(22) 2013 10 23
(72) SOSNA GRZEGORZ, Bojszowy (PL); FILIPCZYK BARBARA,
Bieruń (PL)
(73) ERG BIERUŃ-FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieruń (PL)
(54) Silosowa barierowa folia wielowarstwowa
B1 (11) 228357
(41) 2015 05 11
(51) B41M 5/52 (2006.01)
D21H 19/06 (2006.01)
D21H 19/84 (2006.01)
D21H 21/16 (2006.01)
(21) 405943
(22) 2013 11 06
(72) RAWDANIS JANUSZ, Kostrzyn nad Odrą (PL); MARIAŃCZYK
GRZEGORZ, Łódź (PL)
(73) ARCTIC PAPER KOSTRZYN SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn nad Odrą (PL)
(54) Powłoka papieru do druku strumieniowego
B1 (11) 228291
(41) 2017 03 27
(51) B44D 2/00 (2006.01)
B44D 5/00 (2006.01)
B44F 99/00 (2013.01)
(21) 414154
(22) 2015 09 25
(72) LIPOWICZ-BUDZYŃSKA ALINA, Smolec (PL)
(73) LIPOWICZ-BUDZYŃSKA ALINA, Smolec (PL)
(54) Sposób przenoszenia obrazu cyfrowego i opracowania przeszkleń
B1 (11) 228286
(41) 2015 02 02
(51) B60M 1/16 (2006.01)
B60M 1/18 (2006.01)
(21) 404870
(22) 2013 07 26
(72) KLIMASZYK GRZEGORZ, Głuchowo (PL)
(73) FABRYKA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan (PL)
(54) Izolator trakcyjny cięgnowy
B1 (11) 228367
(41) 2017 01 02
(51) B60P 3/035 (2006.01)
B60R 11/06 (2006.01)
A01D 87/12 (2006.01)
(21) 412909
(22) 2015 06 29
(72) DUBOWSKI ADAM, Poznań (PL); ZEMBROWSKI KRZYSZTOF,
Poznań (PL); PAWŁOWSKI TADEUSZ, Poznań (PL); SICZYŃSKI
ŁUKASZ, Poznań (PL); STOBNICKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH,
Poznań (PL)
(54) Pojazd terenowy przystosowany do pracy na obszarach wodno-błotnych do przewozu adapterów służących do przemieszczania
bel biomasy
B1 (11) 228415
(41) 2013 06 24
(51) B60Q 7/00 (2006.01)
G08G 1/0962 (2006.01)
B60Q 1/52 (2006.01)
(21) 397413
(22) 2011 12 14
(72) PIJANOWSKI BOGUSŁAW, Warszawa (PL); ŁUKJANOW
SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Układ do informowania otoczenia z pojazdu samochodowego
o potrzebie pomocy, zwłaszcza po zdarzeniu drogowym

Nr 3/2018

B1 (11) 228287
(41) 2016 02 29
(51) B61G 11/12 (2006.01)
(21) 409278
(22) 2014 08 27
(72) KUKULSKI JAN, Rogóżno (PL); WASILEWSKI LESZEK,
Gniewczyna Łańcucka (PL)
(73) AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA, Kańczuga (PL)
(54) Urządzenie pochłaniające energię uderzeń
B1 (11) 228417
(41) 2016 03 14
(51) B62D 55/30 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
(21) 409353
(22) 2014 09 02
(72) KRAKÓWKA TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Zawieszenie koła gąsienicowego robota mobilnego
B1 (11) 228394
(41) 2013 08 05
(51) B64C 3/14 (2006.01)
B64C 27/46 (2006.01)
(21) 397948
(22) 2012 01 31
(72) WYSOCKI ZYGMUNT, Sulejówek (PL); SUCHOŻEBRSKA ANNA,
Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Łopata wirnika statku powietrznego typu wiatrakowiec
B1 (11) 228454
(41) 2015 06 08
(51) B64C 9/02 (2006.01)
B64C 9/00 (2006.01)
(21) 406264
(22) 2013 11 26
(72) SZUMIŃSKI WOJCIECH, Gliwice (PL)
(73) FLYTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Bezpiecznik powierzchni sterowych statków powietrznych
B1 (11) 228442
(41) 2014 12 22
(51) B64C 35/00 (2006.01)
B60V 1/08 (2006.01)
(21) 404337
(22) 2013 06 17
(72) STRZELCZYK PIOTR, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Ekranoplan klasy A i jego układ aerodynamiczny
B1 (11) 228460
(41) 2015 08 17
(51) B64F 1/28 (2006.01)
F15B 21/00 (2006.01)
(21) 407063
(22) 2014 02 03
(72) UŁANOWICZ LESZEK, Warszawa (PL); RYKACZEWSKI DARIUSZ,
Warszawa (PL); JASTRZĘBSKI GRZEGORZ, Kruki (PL); SZCZEPANIAK
PAWEŁ, Sochaczew (PL); KOLASA BONIFACY, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ do diagnozowania instalacji hydraulicznych
B1 (11) 228250
(41) 2017 05 22
(51) B65D 19/26 (2006.01)
(62) 414553
(21) 417666
(22) 2015 10 27
(72) SUWAJ STANISŁAW, Osielec (PL); STARŻYK KRZYSZTOF,
Chrzanów (PL); PRZYBEK PIOTR, Kraków (PL)
(73) DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jordanów (PL)
(54) Transportowa paleta kaskadowa
B1 (11) 228387
(51) B65D 65/38 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)

(41) 2015 11 23

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

D21H 17/63 (2006.01)
D21H 17/67 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
D21H 27/10 (2006.01)
(21) 408177
(22) 2014 05 09
(72) ŁOJEWSKA JOANNA, Kraków (PL); ŁOJEWSKI TOMASZ,
Kraków (PL); THOMAS JACOB L., Kraków (PL); JĘDRZEJCZYK
ROMAN J., Kraków (PL); PAWCENIS DOMINIKA, Kraków (PL);
MILCZAREK JAKUB M., Łódź (PL); GIL BARBARA, Kraków (PL);
KOŁODZIEJ ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Materiał nanokompozytowy oraz jego zastosowanie.
B1 (11) 228259
(41) 2015 12 07
(51) B65D 85/10 (2006.01)
A24F 27/04 (2006.01)
(21) 408385
(22) 2014 05 30
(72) CHARZEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Wodoszczelny pojemnik na zapałki
B1 (11) 228385
(41) 2017 06 05
(51) B65D 85/14 (2006.01)
(21) 414881
(22) 2015 11 23
(72) FRĄCKOWIAK TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) PPHU EFEKT SPÓŁKA JAWNA JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA,
Podzborów (PL)
(54) Sposób wytwarzania rękawa, zwłaszcza do kwiatów, ziół i sałat
z folii
B1 (11) 228296
(41) 2015 11 09
(51) B65G 15/30 (2006.01)
G01R 22/06 (2006.01)
(21) 411306
(22) 2015 02 19
(72) KOMANDER HENRYK, Wrocław (PL); KOMANDER GRZEGORZ,
Wrocław (PL); BAJDA MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru energooszczędności taśmy przenośnikowej
B1 (11) 228436
(41) 2012 11 19
(51) B65H 18/10 (2006.01)
B65H 18/26 (2006.01)
(21) 394930
(22) 2011 05 18
(72) SZCZUBLIŃSKA ANETA, Poznań (PL)
(73) SZCZUBLIŃSKA ANETA GRAFMAJ A.M., Poznań (PL)
(54) Urządzenie do rozkroju i nawijania zwoju materiału
B1 (11) 228441
(41) 2014 03 31
(51) C01B 32/15 (2017.01)
C10K 1/00 (2006.01)
(21) 400848
(22) 2012 09 20
(72) HUCZKO ANDRZEJ, Warszawa (PL); DĄBROWSKA AGNIESZKA,
Warszawa (PL); DYJAK SŁAWOMIR, Kamień Lubelski (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci
produktów stałych
B1 (11) 228402
(41) 2014 12 08
(51) C01B 32/318 (2017.01)
(21) 404248
(22) 2013 06 07
(72) MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); MENCFELD KAROLINA,
Chociwel (PL); KAMIŃSKA WERONIKA, Gościm (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania węgla aktywnego z melasy
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B1 (11) 228361
(41) 2015 10 12
(51) C01B 33/44 (2006.01)
(21) 407730
(22) 2014 03 31
(72) SZPILSKA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOSNO
JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); SABURA EWA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
SEMENIUK IZABELA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanego montmorylonitu
B1 (11) 228456
(41) 2014 09 01
(51) C01G 5/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 404955
(22) 2013 08 02
(72) BEŁCIK MACIEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanocząstek srebra o średnicy 10 nm-30 nm
B1 (11) 228420
(41) 2013 12 09
(51) C04B 28/20 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
(21) 403459
(22) 2013 04 08
(72) PYTEL ZDZISŁAW, Kraków (PL); MAŁOLEPSZY JAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Mieszanina surowcowa przeznaczona na autoklawizowane
wyroby wapienno-piaskowe
B1 (11) 228404
(41) 2016 05 09
(51) C05G 3/00 (2006.01)
(21) 410013
(22) 2014 11 05
(72) LUBKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); SMOROWSKA
ALEKSANDRA, Police (PL); KOZŁOWSKA AGNIESZKA,
Szczecin (PL); ROMANOWSKA-OSUCH AGNIESZKA, Szczecin (PL);
GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL); BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mineralny nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu,
zawierający rdzeń z komponentów mineralnych i sposób wytwarzania mineralnego nawozu wieloskładnikowego o przedłużonym
działaniu, zawierającego rdzeń z komponentów mineralnych
B1 (11) 228405
(41) 2016 05 09
(51) C05G 3/00 (2006.01)
(21) 410014
(22) 2014 11 05
(72) LUBKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); SMOROWSKA
ALEKSANDRA, Police (PL); KOZŁOWSKA AGNIESZKA,
Szczecin (PL); ROMANOWSKA-OSUCH AGNIESZKA, Szczecin (PL);
GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL); BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mineralny nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu
i sposób wytwarzania mineralnego nawozu o przedłużonym działaniu
B1 (11) 228388
(41) 2016 08 01
(51) C07B 37/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07D 209/82 (2006.01)
(21) 411100
(22) 2015 01 29
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); SZŁAPA AGATA,
Pszczyna (PL); KULA SŁAWOMIR, Sosnowiec (PL); FILAPEK
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MICHAŁ, Czechowice-Dziedzice (PL); ZYCH DAWID, Tarnowskie
Góry (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); MARCOL BEATA, Gaszowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-bis(N-alkilokarbazol-3-ylo)acetylenów
B1 (11) 228271
(41) 2016 11 21
(51) C07B 41/04 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 412306
(22) 2015 05 12
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); DREWNOWSKA
EWA, Szczecin (PL); WALASEK MARIKA, Białogard (PL);
GAWARECKA ALICJA, Stargard Szczeciński (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego
B1 (11) 228464
(41) 2016 11 07
(51) C07C 49/17 (2006.01)
C07C 45/52 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
B01J 23/70 (2006.01)
B01J 21/08 (2006.01)
(21) 412213
(22) 2015 05 04
(72) KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); SIUDYGA TOMASZ,
Bytom (PL); SŁOTA MONIKA, Barwice (PL); POLAŃSKI JAROSŁAW,
Katowice (PL); BOGOCZ JACEK, Suszec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1-hydroksyacetonu w reakcji dehydratacji gliceryny
B1 (11) 228427
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/84 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419743
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-Metoksy-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 2’-metoksy-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
B1 (11) 228431
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/84 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419747
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 4’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
B1 (11) 228432
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/84 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419748
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-Amino-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-benzyloksychalkonu

Nr 3/2018

B1 (11) 228433
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/84 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419749
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
B1 (11) 228435
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/84 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419751
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
B1 (11) 228428
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/782 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419744
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 4’-amino-4-karboksychalkonu
B1 (11) 228429
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/782 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419745
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 4’-amino-4-etylochalkonu
B1 (11) 228430
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/782 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419746
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-etylochalkonu
B1 (11) 228434
(41) 2017 06 19
(51) C07C 49/782 (2006.01)
C07C 45/75 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419750
(22) 2016 12 09
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-4-etylochalkonu
B1 (11) 228319
(51) C07C 51/02 (2006.01)

(41) 2015 12 21

Nr 3/2018
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C07C 51/09 (2006.01)
C07C 63/26 (2006.01)
(21) 408500
(22) 2014 06 10
(72) GRZYBOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) RS PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób recyklingu odpadów politereftalanu etylenu PET
B1 (11) 228277
(41) 2016 01 18
(51) C07C 51/41 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
(21) 408816
(22) 2014 07 11
(72) IWAŃSKI LECH, Kędzierzyn-Koźle (PL); KIEŁKIEWICZ DAMIAN,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SPADŁO MARIAN, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BRZEZICKI ANDRZEJ, Kędzierzyn-Koźle (PL); KRUK GRAŻYNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POJASEK WŁODZIMIERZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); DEPTA MARTA, Pstrążna (PL); FISZER
RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób chlorowania soli sodowej kwasu 2-metylofenoksyoctowego do soli sodowej kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego
B1 (11) 228325
(41) 2017 02 13
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 413372
(22) 2015 07 31
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ, Ościsłowo (PL);
WILK TOMASZ, Koziegłowy (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA,
Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe herbicydowe sole z kationem alkilodiylo-bis(etanolodimetyloamoniowym) i z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym oraz sposób
ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin
B1 (11) 228264
(41) 2016 06 20
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 327/20 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 410618
(22) 2014 12 18
(72) BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); BICZAK ROBERT,
Częstochowa (PL); PAWŁOWSKA BARBARA, Miedźno (PL);
DONDELA BARBARA, Kłobuck (PL); RÓŻYCKA-SOKOŁOWSKA EWA,
Częstochowa (PL); MARCINIAK BERNARD, Częstochowa (PL)
(73) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,
Częstochowa (PL)
(54) Czwartorzędowe sole amoniowe, sposób ich wytwarzania oraz
ich zastosowanie
B1 (11) 228289
(41) 2015 12 07
(51) C07C 255/51 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
(21) 408415
(22) 2014 06 02
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe pochodne 2-amino-4,6-difenylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, sposób ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybili-
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zatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz
nowe systemy fotoinicjujące
B1 (11) 228326
(41) 2017 02 13
(51) C07C 279/18 (2006.01)
C07C 63/04 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 413394
(22) 2015 08 03
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); WALKIEWICZ FILIP, Poznań (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Argininowe sole fenoksykwasów, sposoby ich otrzymywania
oraz zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 228260
(41) 2016 03 29
(51) C07C 311/08 (2006.01)
C07C 311/09 (2006.01)
H01M 10/052 (2010.01)
H01M 10/0565 (2010.01)
H01M 6/18 (2006.01)
C08G 65/08 (2006.01)
(21) 409594
(22) 2014 09 25
(72) POTERAŁA MARCIN, Warszawa (PL); KALITA MICHAŁ,
Warszawa (PL); ŻUKOWSKA GRAŻYNA ZOFIA, Warszawa (PL);
GAJEWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); JANKOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); PISZCZ MICHAŁ, Janowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Enancjomerycznie czysty trifluorometylosulfonamidek litowy
oraz elektrolit polimerowy
B1 (11) 228359
(41) 2015 08 17
(51) C07D 233/48 (2006.01)
C07D 233/10 (2006.01)
C07D 233/12 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) 407102
(22) 2014 02 07
(72) RZĄDKOWSKA MARZENA, Lublin (PL); SZACOŃ ELŻBIETA,
Lublin (PL); KACZOR AGNIESZKA, Lublin (PL); RAJTAR BARBARA,
Lublin (PL); ŚWIĄTEK ŁUKASZ, Lublin (PL); POLZ-DACEWICZ
MAŁGORZATA, Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 1-(1-podstawione-4,5-dihydro-1H-imidazo)-3-chlorosulfonylo
pochodne mocznika oraz sposób ich otrzymywania i ich zastosowanie
B1 (11) 228356
(41) 2015 05 11
(51) C07D 233/50 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) 405938
(22) 2013 11 06
(72) RZĄDKOWSKA MARZENA, Lublin (PL); SZACOŃ ELŻBIETA,
Lublin (PL); RAJTAR BARBARA, Lublin (PL); ŚWIĄTEK ŁUKASZ,
Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL); POLZ-DACEWICZ
MAŁGORZATA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 1-(1-arylo-4,5-dihydro-1H-imidazo)-3-aryloalkilo pochodne
mocznika, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie medyczne
B1 (11) 228261
(41) 2016 04 25
(51) C07D 233/90 (2006.01)
B01J 31/02 (2006.01)
C07C 309/25 (2006.01)
(21) 409895
(22) 2014 10 20
(72) POTERAŁA MARCIN, Warszawa (PL); KALITA MICHAŁ,
Warszawa (PL); ŻUKOWSKA GRAŻYNA ZOFIA, Warszawa (PL);
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GAJEWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); JANKOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); DRANKA MACIEJ, Warszawa (PL); PISZCZ MICHAŁ,
Janowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania pochodnych 2-podstawionych 4,5-dicyjanoimidazoli
B1 (11) 228253
(41) 2014 08 04
(51) C07D 235/04 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
(21) 402490
(22) 2013 01 21
(72) MĄDRZAK-LITWA IWONA, Janków Drugi (PL);
BOROWIAK-RESTERNA ALEKSANDRA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania 2,2’-bibenzimidazolu
B1 (11) 228254
(41) 2014 08 04
(51) C07D 235/04 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
(21) 402491
(22) 2013 01 21
(72) MĄDRZAK-LITWA IWONA, Janków Drugi (PL);
BOROWIAK-RESTERNA ALEKSANDRA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania 2,2’-bibenzimidazolu
B1 (11) 228324
(41) 2017 02 13
(51) C07D 249/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 413371
(22) 2015 07 31
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ŁĘGOSZ BARTOSZ,
Szamotuły (PL); KLEDECKA AGATA, Kalisz (PL); CZURYSZKIEWICZ
DARIA, Poznań (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK
TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Protonowe sole flutriafolu sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydów
B1 (11) 228280
(41) 2010 04 12
(51) C07D 255/02 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
C07K 17/00 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 35/00 (2006.01)
(21) 386238
(22) 2008 10 07
(72) SOBIEŚCIAK TOMASZ DANIEL, Zielonka (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowe asymetrycznie podstawione pochodne 1,4,7-triazacyklononanu, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie
B1 (11) 228263
(41) 2015 07 20
(51) C07D 277/52 (2006.01)
C07D 213/73 (2006.01)
(21) 410361
(22) 2014 12 04
(72) VIDENOVA-ADRABIŃSKA VENETA, Wrocław (PL); POGODA
DOROTA, Syrynia (PL); PRZEWORSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kokryształ 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-ylo)-benzenosulfonamid-2aminopirydyna oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 228317
(51) C07D 291/06 (2006.01)
C07D 291/08 (2006.01)
A01N 43/32 (2006.01)

(41) 2016 06 20
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(21) 410425
(22) 2014 12 08
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); GISZTER RAFAŁ, Ościsłowo (PL); WILK TOMASZ,
Koziegłowy (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe alkoksymetylodi(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe ciecze jonowe z słodkim anionem oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 228406
(41) 2016 12 05
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/14 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 412402
(22) 2015 05 21
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wydzielania glicydolu z roztworów poreakcyjnych
po procesie epoksydacji alkoholu allilowego na katalizatorze Ti-SBA-15
B1 (11) 228407
(41) 2017 01 02
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
(21) 412905
(22) 2015 06 30
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); GLONEK
KAROLINA, Chociwel (PL); KRAWCZYK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
ULEJCZYK BOGDAN, Zabraniec (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu na węglach aktywnych
B1 (11) 228408
(41) 2017 01 30
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 413146
(22) 2015 07 17
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL); MIĄDLICKI PIOTR, Stargard Szczeciński (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydacji limonenu
B1 (11) 228409
(41) 2017 02 27
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 413629
(22) 2015 08 24
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); DREWNOWSKA
EWA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego
B1 (11) 228274
(41) 2014 06 09
(51) C07D 303/08 (2006.01)
C07D 301/26 (2006.01)
(21) 401757
(22) 2012 11 26
(72) SEMRAU PIOTR, Bydgoszcz (PL); GOŹDZIKIEWICZ MARCIN,
Toruń (PL); RUCZYŃSKI LECH, Bydgoszcz (PL); KRZYŻANOWSKI
SYLWESTER, Bydgoszcz (PL); KIEŁKOWSKI GRZEGORZ,
Wysoka (PL); KOZIEL MAREK, Bydgoszcz (PL); KOZIEL TADEUSZ,
Bydgoszcz (PL); SZCZEPANIAK ROBERT, Bydgoszcz (PL); SPADŁO
MARIAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); IWAŃSKI LECH,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BRZEZICKI ANDRZEJ, Kędzierzyn-Koźle (PL);
FRAJTER MARTA, Żytna (PL); DZIEWIŃSKI EUZEBIUSZ,
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Kędzierzyn-Koźle (PL); KRAŚNIK TADEUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL);
JAKUBIEC KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania epichlorohydryny
B1 (11) 228400
(41) 2016 02 01
(51) C07D 471/08 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 408995
(22) 2014 07 28
(72) WALCZAK PAULINA, Świdnica (PL); OLEJNICZAK TERESA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywania 2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu
B1 (11) 228268
(41) 2016 02 01
(51) C07D 471/08 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
(21) 408997
(22) 2014 07 28
(72) WALCZAK PAULINA, Świdnica (PL); OLEJNICZAK TERESA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania (-)-enancjomeru (-)-(1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu
B1 (11) 228295
(41) 2015 03 30
(51) C07F 1/10 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
C09K 11/00 (2006.01)
(21) 405368
(22) 2013 09 16
(72) BARWIOŁEK MAGDALENA, Toruń (PL); SZŁYK EDWARD,
Toruń (PL); SAWICKA JULIA, Dobrosołowo (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Warstwy kompleksu srebra (I) z optycznie czynną zasadą Schiffa
oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 228312
(41) 2015 09 14
(51) C07F 7/21 (2006.01)
(21) 407444
(22) 2014 03 10
(72) ŻAK PATRYCJA, Poznań (PL); DUDZIEC BEATA, Poznań (PL);
MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Nowe funkcjonalizowane nienasycone pochodne dwuwinylosilseskwioksanów typu double-decker oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 228390
(41) 2017 04 10
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 414175
(22) 2015 09 28
(72) KŁOBUCKI MAREK, Siechnice (PL); GRUDNIEWSKA
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); WAWRZEŃCZYK CZESŁAW,
Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA, Wrocław (PL); MITUŁA PAWEŁ,
Ziębice (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Ac y lo -2- bur s z t y ny lo dehydro epiandros teron -sn glicero-3-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1-acylo-2bursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholiny
B1 (11) 228391
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)

(41) 2017 04 10
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(21) 414176
(22) 2015 09 28
(72) KŁOBUCKI MAREK, Siechnice (PL); GRUDNIEWSKA
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); WAWRZEŃCZYK CZESŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1- Bur s z t y ny l o d e hydro e p ian dros te ro n -2-ac y l o - sn glicero-3-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1-bursztynylodehydroepiandrosteron-2-acylo-sn-glicero-3-fosfocholiny
B1 (11) 228392
(41) 2017 04 10
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 414178
(22) 2015 09 28
(72) KŁOBUCKI MAREK, Siechnice (PL); GRUDNIEWSKA
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); WAWRZEŃCZYK CZESŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1,2-Dibursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1,2-dibursztynylodehydr
oepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholiny
B1 (11) 228421
(41) 2017 03 27
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419068
(22) 2016 10 11
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-[(3,7-Dimetylo-3-winylookta-6-enylo]-2’-hydroksy-sn-glicero3’-fosfocholina i sposób jej otrzymywania
B1 (11) 228423
(41) 2017 02 27
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419199
(22) 2016 10 21
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-(3,7,11,15-Tetrametylo-3-winyloheksadecylo)-2’-hydroksy-snglicero-3’-fosfatydylocholina i sposób jej otrzymywania
B1 (11) 228424
(41) 2017 02 27
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419200
(22) 2016 10 21
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-(3,7-Dimetylo-3-winylookta-6-enylo)-2’-palmitoilo-snglicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 228425
(41) 2017 02 27
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419201
(22) 2016 10 21
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-(3,7,11-Trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienylo)-2’-palmitoilosn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 228426
(51) C07F 9/10 (2006.01)

(41) 2017 02 27
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C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419202
(22) 2016 10 21
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-{2-[(2’’E)-2’’-Butylideno-1’’,3’’,3’’trimetylo]cykloheksylo}acetylo-2’-palmitoilo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 228364
(41) 2016 06 20
(51) C07F 9/6521 (2006.01)
A61K 31/66 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 410675
(22) 2014 12 19
(72) RZĄDKOWSKA MARZENA, Lublin (PL); SZACOŃ ELŻBIETA,
Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL); DUDKA JAROSŁAW,
Lublin (PL); IWAN MAGDALENA, Wola Puławska (PL); KORGA
AGNIESZKA, Łuszczów Drugi (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Bromki 1-tlenku-3-podstawionych pochodnych 1,2,4-benzotriazyny oraz sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie.
B1 (11) 228422
(41) 2017 03 27
(51) C07J 53/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
(21) 419153
(22) 2016 10 18
(72) BARYCZA BARBARA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 228344
(41) 2015 02 02
(51) C07K 7/06 (2006.01)
C07K 1/10 (2006.01)
C07C 237/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 404918
(22) 2013 07 30
(72) LIPKOWSKA ZOFIA, Warszawa (PL); SOWIŃSKA MARTA,
Miastków (PL); LIPKOWSKI ANDRZEJ W., Warszawa (PL);
BOCHYŃSKA MARTA, Mysiadło (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ
I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL)
(54) Nowe amfifilowe związki o strukturze dendrymeru z hydrofobowym, aromatycznym wnętrzem, zawierające w swej budowie
centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy oraz terminalne
reszty kwasu p-aminobenzoesowego (PABA) lub kwasu p-aminobenzenosulfonowego, sposób otrzymywania oraz ich zastosowanie
B1 (11) 228358
(41) 2015 06 08
(51) C07K 14/00 (2006.01)
(21) 406377
(22) 2013 12 05
(72) ŁOBOCKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); GĄGAŁA URSZULA,
Wołomin (PL); BELINO-STUDZIŃSKA PAULINA, Warszawa (PL);
DĘBSKI JANUSZ, Ujazd (PL); DEDLEZ MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie endopeptydaz o wysokiej specyficzności
B1 (11) 228341
(51) C07K 14/005 (2006.01)
A61K 39/29 (2006.01)
C12N 15/09 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)

(41) 2015 10 26
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(21) 407950
(22) 2014 04 21
(72) SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); ŻYLICZ-STACHULA AGNIESZKA,
Gdańsk (PL); ŻOŁNIERKIEWICZ OLGA, Gdańsk (PL); SKOWRON
MAŁGORZATA, Gdynia (PL); JANUS ŁUKASZ, Poznań (PL);
JEŻEWSKA-FRĄCKOWIAK JOANNA, Gdańsk (PL); SZYMAŃSKA
ANETA, Gdańsk (PL)
(73) BIOVENTURES INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób uzyskiwania białka poliepitopowego oraz wektor DNA
do realizacji tego sposobu
B1 (11) 228320
(41) 2016 01 04
(51) C08G 73/02 (2006.01)
C08L 79/02 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
(21) 408664
(22) 2014 06 26
(72) SZYMAŃSKI WOJCIECH, Wrocław (PL); HALAMA AGNIESZKA,
Wrocław (PL); MADALIŃSKI JACEK, Skarszyn (PL); PAŚCIAK
GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania hybrydowych związków polianiliny i zastosowanie hybrydowych związków polianiliny
B1 (11) 228448
(41) 2015 03 02
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
B27N 1/00 (2006.01)
(21) 405169
(22) 2013 08 29
(72) ZAJCHOWSKI STANISŁAW, Bydgoszcz (PL); TOMASZEWSKA
JOLANTA, Bydgoszcz (PL); LEWANDOWSKI KRZYSZTOF,
Chełmno (PL); MIROWSKI JACEK, Bydgoszcz (PL); JEZIÓRSKA
REGINA, Warszawa (PL); ZIELECKA MARIA, Warszawa (PL);
SZADKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); ŻAKOWSKA ZOFIA,
Łódź (PL); PIOTROWSKA MAŁGORZATA, Zgierz (PL); GUTAROWSKA
BEATA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL); UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozyty drewnopodobne poli(chlorku winylu) odporne
na działanie mikroorganizmów i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 228403
(41) 2015 01 19
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
(21) 404609
(22) 2013 07 09
(72) SPYCHAJ TADEUSZ, Szczecin (PL); KRALA GRZEGORZ,
Czarna Łąka (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Reaktywny mikronapełniacz poliuretanowy, sposób wytwarzania reaktywnego mikronapełniacza poliuretanowego i kompozycja
polimerowa zawierająca reaktywny mikronapełniacz poliuretanowy
B1 (11) 228285
(41) 2014 12 22
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 404391
(22) 2013 06 21
(72) WIŚNIEWSKI TOMASZ, Ksawerów (PL)
(73) WERNER JANIKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Masa bitumiczna
B1 (11) 228256
(51) C08L 97/00 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
(21) 404659

(41) 2015 01 19

(22) 2013 07 12
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(72) CIESIELCZYK FILIP, Kroszewnia (PL); KLAPISZEWSKI ŁUKASZ,
Wągrowiec (PL); JESIONOWSKI TEOFIL, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania multifunkcjonalnych biomateriałów
MO•SiO2-lignina metodą mechaniczną
B1 (11) 228272
(41) 2017 09 11
(51) C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
(21) 416416
(22) 2016 03 08
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednostronnych taśm samoprzylepnych
B1 (11) 228273
(41) 2017 09 25
(51) C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
(21) 416548
(22) 2016 03 21
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednostronnych taśm samoprzylepnych
B1 (11) 228375
(41) 2015 02 16
(51) C09K 3/18 (2006.01)
C08J 7/02 (2006.01)
(21) 404975
(22) 2013 08 02
(72) DĘBSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); JAKIEŁA SŁAWOMIR,
Kawęczyn Sędziszowski (PL); JANKOWSKI PAWEŁ,
Mińsk Mazowiecki (PL); OGOŃCZYK DOMINIKA, Warszawa (PL);
GARSTECKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wygładzania powierzchni mikrokanałów wewnątrz
płytek poliwęglanowych
B1 (11) 228439
(41) 2014 08 18
(51) C09K 21/02 (2006.01)
(21) 402681
(22) 2013 02 05
(72) SROKA TADEUSZ, Stargard Szczeciński (PL)
(73) SROKA TADEUSZ, Stargard Szczeciński (PL)
(54) Materiał ognioochronny
B1 (11) 228284
(41) 2013 12 23
(51) C10B 53/07 (2006.01)
C10L 10/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 399499
(22) 2012 06 12
(72) MAJCHER MAREK, Warka (PL); PRZYBYLSKI WŁODZIMIERZ,
Warka (PL)
(73) DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warka (PL)
(54) Sposób prowadzenia procesu pirolizy odpadowych tworzyw
sztucznych i/lub odpadów gumowych i/lub odpadów organicznych
oraz zastosowanie modyfikatora chemicznego w tym sposobie
B1 (11) 228362
(41) 2015 12 21
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(21) 408583
(22) 2014 06 16
(72) HAŃDEREK ADAM, Bielsko-Biała (PL)
(73) HAŃDEREK ADAM, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób termicznego rozkładu odpadowych tworzyw sztucznych i/lub biomasy i instalacja do prowadzenia procesu
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B1 (11) 228447
(41) 2017 01 02
(51) C11C 3/00 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
C10M 129/66 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
(21) 412814
(22) 2015 06 23
(72) MILCHERT EUGENIUSZ, Szczecin (PL); KŁOS MARLENA,
Szczecin (PL); MALARCZYK KORNELIA, Białuń (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydowania oleju sezamowego
B1 (11) 228318
(41) 2015 10 26
(51) C12H 1/056 (2006.01)
C12H 1/052 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
(21) 407900
(22) 2014 04 14
(72) HARASYM JOANNA, Radwanice (PL)
(73) HARASYM JOANNA, Radwanice (PL); MANUFAKTURA
BONIFRATRÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie rozpuszczalnych nieskrobiowych biopolimerów
w procesie produkcji napojów zawierających alkohol
B1 (11) 228449
(41) 2015 04 13
(51) C12N 7/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
(21) 405607
(22) 2013 10 10
(72) SKRZECZ IWONA, Warszawa (PL); SIERPIŃSKA ALICJA,
Podkowa Leśna (PL); SZEWCZYK BOGUSŁAW, Gdańsk (PL);
RĄBALSKI ŁUKASZ, Świdwin (PL); KREJMER MARTYNA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin
B1 (11) 228397
(41) 2015 05 25
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 407988
(22) 2014 04 24
(72) JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania R-(-)-2-bromo-1-(2’-metoksyfenylo)-etan-1-olu
B1 (11) 228398
(41) 2015 05 25
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 407991
(22) 2014 04 24
(72) JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(2’,4’-dichlorofenylo)-etan-1-olu
B1 (11) 228399
(41) 2015 05 25
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 407994
(22) 2014 04 24
(72) JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(4’-chlorofenylo)-etan-1-olu
B1 (11) 228355
(41) 2015 04 27
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 405656
(22) 2013 10 15
(72) PUŁA BARTOSZ, Wrocław (PL); OLBROMSKI MATEUSZ,
Wieruszów (PL); AMBICKA ALEKSANDRA, Pyskowice (PL);
GOMUŁKIEWICZ AGNIESZKA, Dzierżoniów (PL); RYŚ JANUSZ,
Kraków (PL); PODHORSKA-OKOŁÓW MARZENA, Wrocław (PL);
SIEW HWA ONG, Singapur (SG); DZIĘGIEL PIOTR, Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową cytostatykiem z grupy
oksazofosforyn i antybiotykiem z grupy antracyklin u pacjentów
z inwazyjnym przewodowym rakiem gruczołu piersiowego (IDC)
B1 (11) 228363
(41) 2016 04 11
(51) C21C 7/04 (2006.01)
C21C 7/076 (2006.01)
(21) 409653
(22) 2014 09 30
(72) SZCZERBA ANNA, Tychy (PL); TYNIEC-LEWTAK MONIKA, Tychy (PL)
(73) PEDMO SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy (PL)
(54) Sposób wytwarzania żużla rafinacyjnego
B1 (11) 228374
(41) 2013 09 02
(51) C22B 11/00 (2006.01)
(21) 401391
(22) 2012 10 29
(72) WOJNICKI MAREK, Gnojnik (PL); FITZNER KRZYSZTOF,
Kraków (PL); PACŁAWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); LUTY-BŁOCHO
MAGDALENA, Małec (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych
zawierających jony chlorkowe
B1 (11) 228334
(41) 2017 08 28
(51) C22C 21/02 (2006.01)
C23C 14/48 (2006.01)
C23C 8/36 (2006.01)
C23C 8/10 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
C23C 8/28 (2006.01)
C23C 30/00 (2006.01)
(21) 416273
(22) 2016 02 25
(72) SERBIŃSKI WALDEMAR, Gdańsk (PL); WIERZCHOŃ TADEUSZ,
Warszawa (PL); ZIELIŃSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania na stopach aluminium z krzemem, zwłaszcza odlewniczych, odpornej na ścieranie i korozję wieloskładnikowej
warstwy powierzchniowej
B1 (11) 228372
(41) 2017 06 19
(51) C23C 4/06 (2016.01)
C23C 28/02 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
(62) 406162
(21) 419695
(22) 2013 11 21
(72) NAPADŁEK WOJCIECH, Warszawa (PL); NAPADŁEK MICHAŁ,
Warszawa (PL); BĄK EDWARD, Piotrowice (PL); BĄK GRZEGORZ,
Piotrowice (PL)
(73) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych warstw wierzchnich
na metalowych materiałach konstrukcyjnych z wykorzystaniem
mikroobróbki laserowej

Nr 3/2018

B1 (11) 228382
(41) 2015 07 06
(51) D06F 1/02 (2006.01)
D06F 3/00 (2006.01)
D06F 5/04 (2006.01)
D06F 15/00 (2006.01)
(21) 406753
(22) 2013 12 31
(72) BARANOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) BARANOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(54) Pralka ręczna zwłaszcza do tkanin
B1 (11) 228308
(41) 2016 10 24
(51) E03F 5/22 (2006.01)
(21) 411979
(22) 2015 04 13
(72) SZUSTER MIROSŁAW, Naramice (PL)
(73) SZUSTER MIROSŁAW, Naramice (PL)
(54) Zespół separujący, zasadniczo poziomo położonego, separatora rurowego przepompowni ścieków z pośrednią separacją części
stałych
B1 (11) 228468
(41) 2015 08 17
(51) E04C 2/06 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 407106
(22) 2014 02 07
(72) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy (PL)
(73) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy (PL)
(54) Płyta budowlana, zwłaszcza stropowa
B1 (11) 228469
(41) 2015 08 31
(51) E04C 2/06 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04B 5/17 (2006.01)
(21) 407295
(22) 2014 02 24
(72) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy (PL)
(73) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy (PL)
(54) Płyta stropowa cienkowarstwowa
B1 (11) 228241
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416725
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (XIV)
B1 (11) 228242
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416727
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (XII)
B1 (11) 228243
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416728
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (XI)
B1 (11) 228244
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)

(41) 2016 08 16
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(62) 396691
(21) 416729
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (X)

(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe z zawiasem o podwyższonej odporności na włamanie

B1 (11) 228245
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416731
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (VIII)

B1 (11) 228458
(41) 2015 04 27
(51) E04F 13/075 (2006.01)
E04F 13/077 (2006.01)
E04F 15/20 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
(21) 405675
(22) 2013 10 17
(72) BRULIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) VINDEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Płyta betonowa do okładzin izolujących i tłumiących dźwięki

B1 (11) 228246
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416734
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (VII)
B1 (11) 228247
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416735
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (VI)
B1 (11) 228248
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416737
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (IV)
B1 (11) 228249
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416738
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (III)
B1 (11) 228461
(41) 2015 07 20
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
(21) 406859
(22) 2014 01 16
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL); MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Ościeżnica okna dachowego z kanałem drenażowym wody
kondensacyjnej
B1 (11) 228463
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E05D 7/082 (2006.01)
E05D 11/00 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
(21) 407548

(41) 2015 09 28

(22) 2014 03 17

B1 (11) 228338
(41) 2016 07 04
(51) E04F 15/14 (2006.01)
(21) 410812
(22) 2014 12 30
(72) SAPUŁA MIROSŁAW, Kraśnik (PL)
(73) SAPUŁA MIROSŁAW, Kraśnik (PL)
(54) Listwa dylatacyjna
B1 (11) 228290
(41) 2017 03 13
(51) E04H 12/24 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
(21) 413971
(22) 2015 09 14
(72) WÓJCIK STANISŁAW, Włoszczowa (PL); LIPNIAK MAREK,
Kurzelów (PL); ŁODO ALEKSY, Wrocław (PL); MICHAŁEK JAROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) STRUNOBET-MIGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewin Brzeski (PL)
(54) Mocowanie poprzecznika do słupa strunobetonowego
B1 (11) 228462
(41) 2015 09 14
(51) E05C 1/04 (2006.01)
E06B 7/36 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 407409
(22) 2014 03 05
(72) GRUCA TOMASZ, Złockie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe z ryglowaniem bocznym
B1 (11) 228348
(41) 2016 08 01
(51) E05D 15/50 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 410989
(22) 2015 01 19
(72) STOKŁOSA ŁUKASZ, Dobra (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe lub wyłaz dachowy ze skrzydłem rozwieranym
na zewnątrz z zamiennym położeniem zawiasów
B1 (11) 228347
(41) 2016 08 01
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 410988
(22) 2015 01 19
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL); STOKŁOSA ŁUKASZ,
Dobra (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe lub wyłaz dachowy ze skrzydłem rozwieranym
na zewnątrz, z zespołem mocującym elementy osłonowe skrzydła
i sposób jego montażu
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B1 (11) 228252
(41) 2014 07 21
(51) E06C 1/34 (2006.01)
E05D 3/14 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
E06C 9/06 (2006.01)
(21) 402427
(22) 2013 01 14
(72) KASIŃSKI BOGUSŁAW, Młynne (PL); MOS BARTŁOMIEJ,
Nawojowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Schody składane, zwłaszcza lekkie, drewniane
B1 (11) 228265
(41) 2016 07 04
(51) E21D 9/10 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
B60G 17/015 (2006.01)
(21) 410713
(22) 2014 12 22
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ, Gliwice (PL); KLEIN WOJCIECH,
Knurów (PL); PAWLAK MARIUSZ, Zabrze (PL); KANIA JAN,
Czerwionka-Leszczyny (PL); BASIURA KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ i sposób redukcji drgań w maszynach roboczych drążących lub urabiających
B1 (11) 228292
(41) 2013 05 13
(51) E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/08 (2006.01)
(21) 396919
(22) 2011 11 08
(72) SZUREK PRZEMYSŁAW, Gorlice (PL); KARP WOJCIECH,
Dominikowice (PL); DĄBROWSKI JÓZEF, Gorlice (PL); KRET
ANDRZEJ, Gorlice (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Mechanizm podnoszenia spągnic sekcji obudowy zmechanizowanej
B1 (11) 228293
(41) 2013 08 05
(51) E21D 23/04 (2006.01)
(21) 397861
(22) 2012 01 23
(72) KRET ANDRZEJ, Gorlice (PL); KARP WOJCIECH,
Dominikowice (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Mechanizm podnośnika sekcji obudowy górniczej
B1 (11) 228266
(41) 2016 08 16
(51) E21F 5/00 (2006.01)
A62C 3/02 (2006.01)
A62C 37/36 (2006.01)
(21) 411227
(22) 2015 02 10
(72) SZKUDLAREK ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu
B1 (11) 228396
(41) 2016 11 07
(51) F01K 7/18 (2006.01)
F01K 13/00 (2006.01)
(21) 412115
(22) 2015 04 24
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(54) Sposób zwiększania sprawności siłowni z turbinami pracującymi w obszarze pary mokrej
B1 (11) 228395
(51) F01K 7/32 (2006.01)

(41) 2016 03 14
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F01K 3/18 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
F01K 7/22 (2006.01)
(21) 409415
(22) 2014 09 08
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(54) Sposób zwiększenia sprawności obiegu cieplnego siłowni
na parametry nadkrytyczne, zwłaszcza dla tzw. „suchych” czynników roboczych
B1 (11) 228311
(41) 2015 09 14
(51) F02K 7/02 (2006.01)
F02K 7/075 (2006.01)
(21) 407382
(22) 2014 03 03
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI JANUSZ,
Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Dysza silnika detonacyjnego
B1 (11) 228459
(41) 2015 08 03
(51) F03B 13/22 (2006.01)
F03B 13/12 (2006.01)
(21) 406967
(22) 2014 01 27
(72) CHARZEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Elektrownia wodna
B1 (11) 228304
(41) 2017 03 27
(51) F03G 7/08 (2006.01)
F03C 1/26 (2006.01)
F03C 1/08 (2006.01)
F03B 17/02 (2006.01)
F04B 9/107 (2006.01)
(21) 414139
(22) 2015 09 24
(72) LESZCZYŃSKI JACEK, Częstochowa (PL); BURCHAN
AGNIESZKA, Sosnowiec (PL); CHALUSIAK MACIEJ, Wieluń (PL);
GRZEGORZAK MAGDALENA, Wojnarowa (PL); JEROMINEK
TOMASZ, Tarnowskie Góry (PL); KAMIŃSKI RYSZARD,
Laryszów (PL); KASTELIK KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL); PLEWA
ANNA, Nowy Targ (PL); POLAK KATARZYNA, Jerzmanowice (PL);
SUROWIEC MAŁGORZATA, Mietniów (PL); TOMASIAK BARTŁOMIEJ,
Roztoka Ryterska (PL); WALCZAK KATARZYNA, Bielsko-Biała (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym
na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego
B1 (11) 228411
(41) 2015 10 12
(51) F16H 1/06 (2006.01)
F16H 49/00 (2006.01)
(21) 407833
(22) 2014 04 08
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); JEDLIŃSKI ŁUKASZ,
Leśniczówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przekładnia magnetyczno-mechaniczna
B1 (11) 228444
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
(21) 408933

(41) 2016 02 01
(22) 2014 07 21
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(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Przekładnia ślimakowa bezluzowa
B1 (11) 228445
(41) 2016 02 01
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
(21) 409050
(22) 2014 07 31
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Przekładnia ślimakowa bezluzowa
B1 (11) 228446
(41) 2016 03 29
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
(21) 409516
(22) 2014 09 15
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Przekładnia ślimakowa bezluzowa
B1 (11) 228377
(41) 2017 07 03
(51) F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/46 (2006.01)
F16J 15/22 (2006.01)
(21) 415584
(22) 2015 12 29
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); MATUSZEWSKI LESZEK,
Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Dławnica ze stałym dociskiem szczeliwa
B1 (11) 228267
(41) 2017 07 17
(51) F16K 1/38 (2006.01)
F16K 37/00 (2006.01)
F16K 31/72 (2006.01)
(21) 415761
(22) 2016 01 11
(72) BARTKOWIAK BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Zawór zwężkowy, zwłaszcza pirotechniczny
B1 (11) 228288
(41) 2017 07 03
(51) F16K 3/02 (2006.01)
F16K 3/08 (2006.01)
(21) 415443
(22) 2015 12 21
(72) DOERFFER PIOTR, Gdańsk (PL); FLASZYŃSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); MIKUŁOWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); HOLNICKISZULC JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL);
DOERFFER PIOTR, Gdańsk (PL); FLASZYŃSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); MIKUŁOWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); HOLNICKISZULC JAN, Warszawa (PL); INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Zespół płyt zaworowych
B1 (11) 228275
(41) 2017 01 30
(51) F16L 13/14 (2006.01)
F16L 13/16 (2006.01)
(21) 413210
(22) 2015 07 21
(72) RYMER JAKUB, Bydgoszcz (PL)
(73) ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób łączenia rur
B1 (11) 228370
(51) F16L 21/06 (2006.01)

(41) 2017 06 19

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

843

A47L 5/38 (2006.01)
B25B 27/10 (2006.01)
F16L 19/065 (2006.01)
415305
(22) 2015 12 14
CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
Złącze przewodów ssących instalacji centralnego odkurzania

B1 (11) 228313
(41) 2016 10 10
(51) F23B 30/04 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 411862
(22) 2015 04 02
(72) GUMKOWSKI MACIEJ, Poznań (PL)
(73) BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las (PL)
(54) Palnik kotła na paliwo stałe
B1 (11) 228299
(41) 2016 08 16
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/04 (2006.01)
(21) 411826
(22) 2015 03 31
(72) MICHORCZYK PIOTR, Mszana Dolna (PL); MICHORCZYK
BARBARA, Stara Wieś (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do kompleksowego odpylania i oczyszczania gazów
pochodzących ze spalania różnych nośników energii w instalacjach
grzewczych
B1 (11) 228262
(41) 2016 05 09
(51) F24C 15/20 (2006.01)
(21) 410008
(22) 2014 10 31
(72) ŁUKASIK ZBIGNIEW, Radom (PL); KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA
ALDONA, Kotarwice (PL); NOWAKOWSKI WALDEMAR, Zalesice (PL);
KOZYRA JACEK, Radom (PL); KRZYSZKOWSKI ANDRZEJ, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Okap nadkuchenny
B1 (11) 228336
(41) 2016 02 29
(51) F24D 3/12 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
(21) 409296
(22) 2014 08 28
(72) WÓJCIK JANUSZ, Bestwina (PL); WÓJCIK MAREK, Bestwina (PL);
WÓJCIK PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) WÓJCIK JANUSZ, Bestwina (PL); WÓJCIK MAREK, Bestwina (PL);
WÓJCIK PAWEŁ, Kraków (PL)
(54) Sposób wykonania ściennego panelu grzewczego i ścienny
panel grzewczy
B1 (11) 228412
(41) 2017 08 28
(51) F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
(21) 416171
(22) 2016 02 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
BUREK RUDOLF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i układ sterowania odczuwalną jakością powietrza w pomieszczeniach
B1 (11) 228413
(51) F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
(21) 416172

(41) 2017 08 28
(22) 2016 02 18
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(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA,
Lublin (PL); KOZAK KRZYSZTOF, Kraków (PL); MAZUR JADWIGA,
Kraków (PL); GRZĄDZIEL DOMINIK, Dziekanowice (PL); MROCZEK
MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób oceny zagrożenia radonowego i układ do niwelowania
zagrożenia radonowego w budynkach
B1 (11) 228414
(41) 2017 08 28
(51) F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
(21) 416177
(22) 2016 02 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
BUREK RUDOLF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakości powietrza
w pomieszczeniach
B1 (11) 228365
(41) 2016 12 05
(51) F24F 7/04 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 412470
(22) 2015 05 25
(72) BIELSKI JANUSZ, Ełk (PL)
(73) ERGOEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jurowce (PL); BIELSKI JANUSZ, Ełk (PL)
(54) Grawitacyjny układ wentylacyjny z nawiewnikiem powietrza
B1 (11) 228345
(41) 2013 12 09
(51) F24H 3/00 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
(21) 399317
(22) 2012 05 28
(72) WIŚNIEWSKI WŁADYSŁAW, Gdynia (PL); WOJTASIK BARBARA,
Gdynia (PL); WOJTASIK BOGDAN, Gdynia (PL)
(73) WIŚNIEWSKI WŁADYSŁAW, Gdynia (PL); WOJTASIK BARBARA,
Gdynia (PL); WOJTASIK BOGDAN, Gdynia (PL)
(54) Wiatrak zespolony wraz ze sposobem jego działania

Nr 3/2018

(73) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących oraz kierowanych i niekierowanych
pocisków z głowicami kumulacyjnymi
B1 (11) 228306
(41) 2017 07 17
(51) F42B 1/028 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
F42B 1/00 (2006.01)
(21) 415716
(22) 2016 01 05
(72) PANOWICZ ROBERT, Wojcieszyn (PL)
(73) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących oraz kierowanych i niekierowanych
pocisków z głowicami kumulacyjnymi
B1 (11) 228300
(41) 2016 12 05
(51) G01C 15/04 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(21) 412533
(22) 2015 05 29
(72) WYSOCKI WOJCIECH, Lubin (PL); KURPIŃSKI GRZEGORZ,
Lubin (PL)
(73) KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE,
Wrocław (PL)
(54) Naziemny znak geodezyjny
B1 (11) 228368
(41) 2017 03 13
(51) G01G 23/01 (2006.01)
G01G 21/00 (2006.01)
(21) 413725
(22) 2015 08 28
(72) SOLECKI MICHAŁ, Radom (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Automatyczny komparator masy

B1 (11) 228366
(41) 2016 12 05
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23J 1/02 (2006.01)
(21) 412580
(22) 2015 06 02
(72) SITEK ZBIGNIEW, Brzeźnica (PL)
(73) SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO,
Brzeźnica (PL)
(54) Zespół podawania paliwa i powietrza oraz wyrzutnika popiołu
w kotłach wodnych na paliwo stałe

B1 (11) 228303
(41) 2017 03 27
(51) G01J 3/26 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
G02B 26/06 (2006.01)
G02B 5/28 (2006.01)
G02F 1/21 (2006.01)
(21) 413956
(22) 2015 09 14
(72) WASILEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); IWASZKIEWICZ
JAROSŁAW, Wałcz (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Szerokopasmowy przestrajalny interferometr Fabry-Perot oraz
sposób precyzyjnego przestrajania interferometru Fabry-Perot

B1 (11) 228410
(41) 2017 03 27
(51) F25D 1/00 (2006.01)
C05G 5/00 (2006.01)
F26B 11/04 (2006.01)
(21) 414062
(22) 2015 09 23
(72) ZAKRZEWSKI BOGUSŁAW, Szczecin (PL); ŁOKIETEK TOMASZ,
Szczecin (PL); TUCHOWSKI WOJCIECH, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób chłodzenia nawozów i układ do chłodzenia nawozów

B1 (11) 228451
(41) 2017 09 25
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/18 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
(21) 416580
(22) 2016 03 22
(72) PINDERA STEFAN, Warszawa (PL)
(73) PINDERA STEFAN, Warszawa (PL)
(54) Zespół przetwornika do pomiaru sił poprzecznych działających
na belkę lub płytę

B1 (11) 228305
(41) 2017 07 17
(51) F42B 1/028 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
F42B 1/00 (2006.01)
(21) 415714
(22) 2016 01 05
(72) PANOWICZ ROBERT, Wojcieszyn (PL)

B1 (11) 228452
(41) 2017 10 09
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
(21) 416653
(22) 2016 03 26
(72) PINDERA STEFAN, Warszawa (PL)
(73) PINDERA STEFAN, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru siły, zwłaszcza siły Y działającej na szynę
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B1 (11) 228453
(41) 2017 10 09
(51) G01L 5/16 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
(21) 416751
(22) 2016 04 04
(72) PINDERA STEFAN, Warszawa (PL)
(73) PINDERA STEFAN, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do równoczesnego pomiaru sił Y i Q działających
na szynę kolejową i wyznaczania stosunku tych sił Y/Q
B1 (11) 228283
(41) 2015 09 28
(51) G01N 21/77 (2006.01)
A23L 17/00 (2016.01)
A23B 4/20 (2006.01)
(21) 407665
(22) 2014 03 26
(72) SZYMCZAK MARIUSZ, Goleniów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób oceny jakości mięsa marynowanych ryb
B1 (11) 228373
(41) 2013 06 10
(51) G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/12 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B22C 9/12 (2006.01)
(21) 399867
(22) 2012 07 09
(72) ZYCH JERZY STANISŁAW, Kraków (PL); SNOPKIEWICZ
TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas
formierskich lub rdzeniowych
B1 (11) 228343
(41) 2017 06 05
(51) G01N 27/80 (2006.01)
G01N 27/90 (2006.01)
(21) 415128
(22) 2015 12 04
(72) JOŃCZYK SYLWESTER, Pruszków (PL); SAMBORSKI
TADEUSZ, Warszawa (PL); KUCHARSKI WOJCIECH, Warszawa (PL);
SZCZEPAŃSKI ARTUR, Milanówek (PL); WŁODARCZYK SYLWIA,
Warszawa (PL); BABUL TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do nieniszczącego pomiaru grubości warstwy nawęglanej oraz twardości powierzchniowej uzębienia koła
zębatego
B1 (11) 228419
(41) 2014 06 23
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
(21) 402134
(22) 2012 12 19
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL); BORKOWSKI DARIUSZ,
Kraków (PL); WETULA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej oraz
układ do bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej
B1 (11) 228416
(41) 2017 03 27
(51) G01R 27/26 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(21) 414096
(22) 2015 09 21
(72) WILCZEK ANDRZEJ, Stasin (PL); KAFARSKI MARCIN, Lublin (PL);
SZYPŁOWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); SKIERUCHA WOJCIECH,
Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Zintegrowana sonda TDT do pomiaru wilgotności materiałów
porowatych
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B1 (11) 228378
(41) 2017 08 16
(51) G01S 1/20 (2006.01)
G01S 5/02 (2010.01)
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C07D 291/06 (2006.01)
C07D 291/08 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/14 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 303/08 (2006.01)

228435*
228428
228428*
228429
228429*
228430
228430*
228434
228434*
228319
228319*
228319*
228277
228277*
228325
228325*
228325*
228325*
228264
228264*
228264*
228289
228289*
228326
228326*
228260
228260*
228261*
228390*
228391*
228392*
228421*
228423*
228424*
228425*
228426*
228344*
228447*
228388*
228271*
228271*
228359
228359*
228359*
228356
228261
228253
228253*
228254
228254*
228324
228280
228263
228263*
228317
228317*
228406
228406*
228407
228407*
228408
228408*
228409
228409*
228274

C07D 301/26 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/6521 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07J 53/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
C07K 17/00 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07K 1/10 (2006.01)
C07K 14/00 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C08G 65/08 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
C08J 5/12 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
C08J 7/02 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 79/02 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 97/00 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09J 5/10 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09K 11/00 (2006.01)
C09K 3/18 (2006.01)
C09K 21/02 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
C10K 1/00 (2006.01)
C10L 10/06 (2006.01)
C10M 129/66 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12H 1/056 (2006.01)
C12H 1/052 (2006.01)
C12N 15/52 (2006.01)

228274*
228400
228268
228295*
228447*
228295
228312
228390
228391
228392
228421
228423
228424
228425
228426
228364
228390*
228391*
228392*
228422
228422*
228280*
228280*
228344
228344*
228358
228341
228289*
228260*
228320
228455*
228403*
228375*
228448*
228256*
228256*
228302*
228320*
228448
228403
228285
228256
228320*
228455*
228272
228272*
228272*
228273
228273*
228273*
228295*
228375
228439
228284
228362
228441*
228284*
228447*
228401*
228447
228318*
228318*
228318
228318*
228342*

1

C12N 15/53 (2006.01)
C12N 15/60 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 9/88 (2006.01)
C12N 9/90 (2006.01)
C12N 15/09 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C21C 7/04 (2006.01)
C21C 7/076 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C22C 21/02 (2006.01)
C23C 14/48 (2006.01)
C23C 8/36 (2006.01)
C23C 8/10 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
C23C 8/28 (2006.01)
C23C 30/00 (2006.01)
C23C 4/06 (2016.01)
C23C 28/02 (2006.01)
D04B 1/04 (2006.01)
D06F 1/02 (2006.01)
D06F 3/00 (2006.01)
D06F 5/04 (2006.01)
D06F 15/00 (2006.01)
D06M 16/00 (2006.01)
D21H 19/06 (2006.01)
D21H 19/84 (2006.01)
D21H 21/16 (2006.01)
D21H 17/63 (2006.01)
D21H 17/67 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
D21H 27/10 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 5/17 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/06 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04C 2/06 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)

Nr 3/2018
2

1

2

228342*
228342*
228342*
228342*
228342*
228342*
228341*
228341*
228449
228397*
228398*
228399*
228268*
228397
228397*
228398
228398*
228399
228399*
228355
228397*
228398*
228399*
228363
228363*
228374
228334
228334*
228334*
228334*
228334*
228334*
228334*
228372
228372*
228339*
228382
228382*
228382*
228382*
228342*
228357*
228357*
228357*
228387*
228387*
228387*
228387*
228308
228468*
228469*
228458*
228380*
228468
228468*
228469
228469*
228458*
228241
228241*
228242
228242*
228243
228243*
228244

E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E04F 13/077 (2006.01)
E04F 15/20 (2006.01)
E04F 15/14 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E04H 15/12 (2006.01)
E04H 12/24 (2006.01)
E05C 1/04 (2006.01)
E05D 7/082 (2006.01)
E05D 11/00 (2006.01)
E05D 15/50 (2006.01)
E05D 3/14 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
E06B 7/36 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06C 1/34 (2006.01)
E06C 9/06 (2006.01)
E21D 9/10 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/08 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
F01K 7/18 (2006.01)
F01K 13/00 (2006.01)
F01K 7/32 (2006.01)
F01K 3/18 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
F01K 7/22 (2006.01)
F02K 7/02 (2006.01)
F02K 7/075 (2006.01)
F03B 13/22 (2006.01)
F03B 13/12 (2006.01)
F03B 17/02 (2006.01)
F03C 1/26 (2006.01)
F03C 1/08 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
F04B 9/107 (2006.01)
F15B 21/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
F16H 1/06 (2006.01)
F16H 49/00 (2006.01)

228244*
228245
228245*
228246
228246*
228247
228247*
228248
228248*
228249
228249*
228461
228463
228462*
228348*
228347*
228458
228458*
228458*
228338
228252*
228365*
228257*
228290
228462
228463*
228463*
228348
228252*
228349*
228327*
228327*
228327*
228327*
228461*
228463*
228462*
228347
228252
228252*
228265
228292
228292*
228293
228266
228396
228396*
228395
228395*
228395*
228395*
228311
228311*
228459
228459*
228304*
228304*
228304*
228345*
228304
228304*
228460*
228265*
228411
228411*

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/46 (2006.01)
F16J 15/22 (2006.01)
F16K 1/38 (2006.01)
F16K 37/00 (2006.01)
F16K 31/72 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
F16K 3/08 (2006.01)
F16L 27/02 (2006.01)
F16L 13/14 (2006.01)
F16L 13/16 (2006.01)
F16L 21/06 (2006.01)
F16L 19/065 (2006.01)
F23B 30/04 (2006.01)
F23J 7/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/04 (2006.01)
F23J 1/02 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23N 5/00 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24D 3/12 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
F24D 13/04 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24H 3/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F25D 1/00 (2006.01)
F26B 11/04 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
F42B 1/028 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
F42B 1/00 (2006.01)
F42B 1/028 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
F42B 1/00 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01G 23/01 (2006.01)
G01G 21/00 (2006.01)
G01J 3/26 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/18 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
G01L 5/16 (2006.01)

2

228444
228444*
228445
228445*
228446
228446*
228377
228377*
228377*
228267
228267*
228267*
228288
228288*
228369*
228275
228275*
228370
228370*
228313
228360*
228299
228299*
228366*
228313*
228366*
228313*
228360*
228262
228336
228336*
228440*
228412
228412*
228413
228413*
228414
228414*
228365
228365*
228345
228366
228440*
228410
228410*
228336*
228336*
228305
228305*
228305*
228306
228306*
228306*
228303*
228300
228300*
228368
228368*
228303
228451
228451*
228451*
228452
228452*
228453

1

1

2

G01L 1/22 (2006.01)
228453*
G01N 33/53 (2006.01) 228280*
G01N 33/48 (2006.01) 228280*
G01N 35/00 (2006.01) 228280*
G01N 21/77 (2006.01) 228283
G01N 27/04 (2006.01) 228373
G01N 27/12 (2006.01) 228373*
G01N 27/80 (2006.01) 228343
G01N 27/90 (2006.01) 228343*
G01N 33/24 (2006.01) 228416*
G01R 33/48 (2006.01) 228457*
G01R 22/06 (2006.01) 228296*
G01R 19/00 (2006.01) 228419
G01R 35/00 (2006.01) 228419*
G01R 27/26 (2006.01) 228416
G01S 1/20 (2006.01)
228378
G01S 5/02 (2010.01)
228378*
G01S 19/04 (2010.01) 228378*
G01S 19/15 (2010.01) 228378*
G01S 19/48 (2010.01) 228378*
G01S 1/20 (2006.01)
228379
G01S 5/02 (2010.01)
228379*
G01S 19/04 (2010.01) 228379*
G01S 19/15 (2010.01) 228379*
G01S 19/48 (2010.01) 228379*
G01S 17/36 (2006.01) 228352
G01S 17/32 (2006.01) 228352*
G01S 7/42 (2006.01)
228282*
G01S 7/42 (2006.01)
228466*
G02B 26/06 (2006.01) 228303*
G02B 5/28 (2006.01)
228303*
G02B 21/00 (2006.01) 228298
G02B 5/00 (2006.01)
228298*
G02B 5/32 (2006.01)
228298*
G02F 1/21 (2006.01)
228303*
G03H 1/00 (2006.01)
228298*
G03H 1/06 (2006.01)
228298*
G04F 10/06 (2006.01) 228352*
G04F 10/00 (2006.01) 228323
G05F 1/613 (2006.01) 228465*
G06T 7/60 (2006.01)
228329*
G08G 1/0962 (2006.01) 228415*
G09B 15/00 (2006.01) 228437*
G09B 1/00 (2006.01)
228437*
G09F 7/12 (2006.01)
228437*
G10D 13/08 (2006.01) 228437
G11B 20/10 (2006.01) 228314*
G12B 5/00 (2006.01)
228346
H01C 7/12 (2006.01)
228278
H01F 27/40 (2006.01) 228278*
H01M 10/052 (2010.01) 228260*
H01M 10/0565 (2010.01) 228260*
H01M 6/18 (2006.01) 228260*
H02G 7/05 (2006.01)
228290*
H02G 7/20 (2006.01)
228290*
H02H 3/32 (2006.01) 228251
H02J 9/00 (2006.01)
228258
H02J 3/06 (2006.01)
228258*
H02J 3/32 (2006.01)
228281*
H02M 3/08 (2006.01) 228465
H02M 7/72 (2006.01) 228279*
H02M 7/12 (2006.01) 228353*
H02P 3/14 (2006.01)
228279
H02P 9/00 (2006.01)
228467
H02P 9/06 (2006.01)
228281

849
2

H03C 1/00 (2006.01)
H03H 17/06 (2006.01)
H03H 17/06 (2006.01)
H03M 5/00 (2006.01)
H04B 3/00 (2006.01)
H04B 10/00 (2013.01)
H04J 13/00 (2011.01)

228393
228282
228466
228314*
228393*
228314*
228314

1

2

H04J 13/10 (2011.01)
H04J 14/00 (2006.01)
H05B 3/26 (2006.01)
H05B 3/16 (2006.01)
H05B 6/10 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05K 13/00 (2006.01)

228314*
228314*
228322
228322*
228440
228353
228384*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

228241
228242
228243
228244
228245
228246
228247
228248
228249
228250
228251
228252
228253
228254
228255
228256
228257
228258
228259
228260
228261
228262
228263
228264
228265
228266
228267
228268
228269
228270
228271
228272
228273
228274
228275
228276
228277
228278
228279
228280
228281
228282
228283
228284
228285
228286
228287
228288

E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
B65D 19/26 (2006.01)
H02H 3/32 (2006.01)
E06C 1/34 (2006.01)
C07D 235/04 (2006.01)
C07D 235/04 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
C08L 97/00 (2006.01)
B28B 11/24 (2006.01)
H02J 9/00 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
C07C 311/08 (2006.01)
C07D 233/90 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
C07D 277/52 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
E21D 9/10 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
F16K 1/38 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C07D 303/08 (2006.01)
F16L 13/14 (2006.01)
B04C 5/08 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
H01C 7/12 (2006.01)
H02P 3/14 (2006.01)
C07D 255/02 (2006.01)
H02P 9/06 (2006.01)
H03H 17/06 (2006.01)
G01N 21/77 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
B60M 1/16 (2006.01)
B61G 11/12 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)

228289
228290
228291
228292
228293
228294
228295
228296
228297
228298
228299
228300
228301
228302
228303
228304
228305
228306
228307
228308
228309
228310
228311
228312
228313
228314
228315
228316
228317
228318
228319
228320
228321
228322
228323
228324
228325
228326
228327
228328
228329
228330
228331
228332
228333
228334
228335
228336

C07C 255/51 (2006.01)
E04H 12/24 (2006.01)
B44D 2/00 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
A61K 47/42 (2017.01)
C07F 1/10 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
A47B 31/02 (2006.01)
G02B 21/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
G01J 3/26 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
F42B 1/028 (2006.01)
F42B 1/028 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
F02K 7/02 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
F23B 30/04 (2006.01)
H04J 13/00 (2011.01)
A61K 49/06 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
C07D 291/06 (2006.01)
C12H 1/056 (2006.01)
C07C 51/02 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
H05B 3/26 (2006.01)
G04F 10/00 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 279/18 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
A61B 5/117 (2006.01)
A01G 1/04 (2006.01)
A01G 1/04 (2006.01)
A61H 37/00 (2006.01)
A47B 95/02 (2006.01)
C22C 21/02 (2006.01)
B21D 22/22 (2006.01)
F24D 3/12 (2006.01)

850
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2

1

2

228337
228338
228339
228340
228341
228342
228343
228344
228345
228346
228347
228348
228349
228350
228351
228352
228353
228354
228355
228356
228357
228358
228359
228360
228361
228362
228363
228364
228365
228366
228367
228368
228369
228370
228371
228372
228373
228374
228375
228376
228377
228378
228379
228380
228381
228382
228383
228384
228385
228386
228387
228388
228389
228390
228391
228392
228393
228394
228395
228396
228397
228398
228399
228400
228401

A47C 17/175 (2006.01)
E04F 15/14 (2006.01)
A44B 18/00 (2006.01)
B32B 5/08 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)
A61L 15/38 (2006.01)
G01N 27/80 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
F24H 3/00 (2006.01)
G12B 5/00 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E05D 15/50 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
B02C 17/00 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
G01S 17/36 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
B01L 1/02 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C07D 233/50 (2006.01)
B41M 5/52 (2006.01)
C07K 14/00 (2006.01)
C07D 233/48 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
C01B 33/44 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
C21C 7/04 (2006.01)
C07F 9/6521 (2006.01)
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EP 2524883 B1
EP 2528553 B1
EP 2532456 B1
EP 2532573 B1
EP 2535196 B1
EP 2537856 B1
EP 2539352 B1
EP 2539396 B1
EP 2540309 B1
EP 2540681 B1
EP 2541531 B1
EP 2543258 B1
EP 2543408 B1
EP 2545551 B1
EP 2547725 B1
EP 2548585 B1

Nr 3/2018
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T4 (97) 02 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T5 (97) 26 02 2014
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/49
2017/42
2017/41
2017/27
2017/44
2017/46
2017/42
2017/36
2017/42
2017/31
2017/31
2017/43
2017/38
2017/40
2017/37
2017/41
2017/44
2017/46
2014/09
2017/50
2017/43
2017/41
2017/41
2017/43
2017/36
2017/47
2017/26
2017/48
2017/31
2017/40
2017/24
2017/47
2017/39
2017/29
2017/41
2017/47
2017/35
2017/31
2017/42
2017/44
2017/42
2017/38
2017/39
2017/41
2017/45
2017/39
2017/40
2017/41
2017/40
2017/40
2017/46
2017/35
2017/41
2017/43
2017/38
2017/40
2017/36
2017/39
2017/42
2017/41
2017/40
2017/43
2017/41
2017/49
2017/42
2017/40
2017/36

EP 2549758 B1
EP 2550095 B1
EP 2550996 B1
EP 2553100 B1
EP 2553405 B1
EP 2555815 B1
EP 2560708 B1
EP 2560778 B1
EP 2561064 B1
EP 2561368 B1
EP 2561368 B1
EP 2561856 B1
EP 2561946 B1
EP 2563154 B1
EP 2563567 B1
EP 2565182 B1
EP 2566700 B1
EP 2567011 B1
EP 2568948 B1
EP 2574135 B1
EP 2576524 B1
EP 2579928 B1
EP 2580374 B1
EP 2584034 B1
EP 2585431 B1
EP 2588718 B1
EP 2590183 B1
EP 2590516 B1
EP 2590533 B1
EP 2590645 B1
EP 2591230 B1
EP 2591443 B1
EP 2591698 B1
EP 2592973 B1
EP 2593159 B1
EP 2594279 B1
EP 2594312 B1
EP 2594725 B1
EP 2595484 B1
EP 2595757 B1
EP 2596286 B1
EP 2599942 B1
EP 2601046 B1
EP 2601105 B1
EP 2603530 B1
EP 2606068 B1
EP 2607273 B1
EP 2608792 B1
EP 2609779 B1
EP 2610278 B1
EP 2613623 B1
EP 2614207 B1
EP 2619008 B1
EP 2621910 B1
EP 2622248 B1
EP 2627183 B1
EP 2629940 B1
EP 2630890 B1
EP 2632983 B1
EP 2635116 B1
EP 2635158 B1
EP 2635742 B1
EP 2638031 B1
EP 2638118 B1
EP 2638692 B1
EP 2638778 B1
EP 2639239 B1

T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017

853
2017/42
2017/44
2017/42
2017/42
2017/47
2017/46
2017/46
2017/41
2017/29
2017/38
2017/31
2017/43
2017/42
2017/44
2017/40
2017/48
2017/42
2017/42
2017/50
2017/42
2017/31
2017/36
2017/44
2017/44
2017/49
2017/43
2017/43
2017/37
2017/38
2017/47
2017/37
2017/48
2017/42
2017/40
2017/46
2017/38
2017/44
2017/37
2017/37
2017/45
2017/45
2017/46
2017/46
2017/29
2017/44
2017/46
2017/46
2017/29
2017/44
2017/41
2017/36
2017/40
2017/40
2017/41
2017/31
2017/37
2017/41
2017/39
2017/43
2017/43
2017/44
2017/40
2017/42
2017/41
2017/28
2017/36
2017/36

EP 2640564 B1
EP 2640785 B1
EP 2642045 B1
EP 2642958 B1
EP 2643486 B1
EP 2646397 B1
EP 2646625 B1
EP 2648363 B1
EP 2649086 B1
EP 2650197 B1
EP 2652404 B1
EP 2653440 B1
EP 2654759 B1
EP 2655437 B1
EP 2655582 B1
EP 2656965 B1
EP 2658960 B1
EP 2659210 B1
EP 2659846 B1
EP 2660168 B1
EP 2661276 B1
EP 2665543 B1
EP 2665826 B1
EP 2666544 B1
EP 2669543 B1
EP 2671340 B1
EP 2671341 B1
EP 2675265 B1
EP 2675555 B1
EP 2675907 B1
EP 2678351 B1
EP 2680710 B1
EP 2680834 B1
EP 2681274 B1
EP 2681333 B1
EP 2682144 B1
EP 2683708 B1
EP 2683858 B1
EP 2683859 B1
EP 2684547 B1
EP 2686177 B1
EP 2686334 B1
EP 2686454 B1
EP 2687538 B1
EP 2689040 B1
EP 2689315 B1
EP 2689892 B1
EP 2692345 B1
EP 2694600 B1
EP 2694730 B1
EP 2695114 B1
EP 2695661 B1
EP 2696690 B1
EP 2696708 B1
EP 2696833 B1
EP 2698163 B1
EP 2698497 B1
EP 2699580 B1
EP 2699604 B1
EP 2700135 B1
EP 2700728 B1
EP 2700749 B1
EP 2701340 B1
EP 2702092 B1
EP 2702099 B1
EP 2703571 B1
EP 2704553 B1

854
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 18 10 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/40
2017/40
2017/34
2017/38
2017/44
2017/43
2017/43
2017/45
2017/41
2017/41
2017/33
2017/40
2017/41
2017/43
2017/47
2017/47
2017/45
2017/34
2017/42
2017/36
2017/41
2017/39
2017/43
2017/41
2017/18
2017/39
2017/42
2017/48
2017/40
2017/42
2017/36
2017/39
2017/31
2017/18
2017/40
2017/45
2017/40
2017/39
2017/41
2017/41
2017/33
2017/47
2017/48
2017/40
2017/47
2017/48
2017/41
2017/42
2017/45
2017/45
2017/41
2017/49
2017/40
2017/34
2017/22
2017/44
2017/38
2017/40
2017/44
2017/40
2017/39
2017/38
2017/39
2017/43
2017/39
2017/40
2017/42

EP 2705174 B1
EP 2707279 B1
EP 2707304 B1
EP 2707385 B1
EP 2707439 B1
EP 2708687 B1
EP 2710903 B1
EP 2714112 B1
EP 2714423 B1
EP 2714765 B1
EP 2715264 B1
EP 2716180 B1
EP 2716304 B1
EP 2716385 B1
EP 2720506 B1
EP 2721325 B1
EP 2723311 B1
EP 2726920 B1
EP 2729394 B1
EP 2729401 B1
EP 2729422 B1
EP 2729658 B1
EP 2730175 B1
EP 2731607 B1
EP 2734303 B1
EP 2735419 B1
EP 2736887 B1
EP 2737348 B1
EP 2739157 B1
EP 2739465 B1
EP 2739551 B1
EP 2739649 B1
EP 2739655 B1
EP 2741824 B1
EP 2743055 B1
EP 2744045 B1
EP 2744348 B1
EP 2744653 B1
EP 2745584 B1
EP 2745694 B1
EP 2747391 B1
EP 2749338 B1
EP 2749339 B1
EP 2751279 B1
EP 2752955 B1
EP 2754360 B1
EP 2754947 B1
EP 2756764 B1
EP 2757903 B1
EP 2758741 B1
EP 2760553 B1
EP 2761034 B1
EP 2761245 B1
EP 2761642 B1
EP 2764087 B1
EP 2764834 B1
EP 2766685 B1
EP 2767554 B1
EP 2769632 B1
EP 2769825 B1
EP 2771617 B1
EP 2772305 B1
EP 2772453 B1
EP 2774486 B1
EP 2774910 B1
EP 2775035 B1
EP 2776528 B1

T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 04 2016
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 23 08 2017

Nr 3/2018
2017/41
2017/41
2017/42
2017/48
2017/33
2017/38
2017/33
2017/41
2017/45
2017/36
2017/37
2017/44
2017/39
2017/36
2017/40
2017/44
2017/36
2017/09
2017/45
2017/43
2017/38
2017/41
2017/36
2017/46
2017/42
2017/30
2017/41
2017/42
2017/47
2017/49
2017/42
2017/37
2017/39
2017/47
2017/38
2017/47
2017/43
2017/42
2017/40
2017/39
2017/48
2017/43
2017/41
2016/15
2017/37
2017/52
2017/43
2017/40
2017/36
2017/34
2017/45
2017/43
2017/30
2017/45
2017/29
2017/40
2017/36
2017/32
2017/43
2017/44
2017/41
2017/42
2017/42
2017/36
2017/43
2017/35
2017/34

EP 2776545 B1
EP 2779744 B1
EP 2779894 B1
EP 2780039 B1
EP 2780119 B1
EP 2780451 B1
EP 2780901 B1
EP 2783586 B1
EP 2785719 B1
EP 2786807 B1
EP 2787830 B1
EP 2788126 B1
EP 2788511 B1
EP 2788767 B1
EP 2790468 B1
EP 2791057 B1
EP 2791177 B1
EP 2791438 B1
EP 2792004 B1
EP 2792776 B1
EP 2792992 B1
EP 2793011 B1
EP 2794325 B1
EP 2794597 B1
EP 2794623 B1
EP 2794882 B1
EP 2795231 B1
EP 2796438 B1
EP 2797450 B1
EP 2797492 B1
EP 2797950 B1
EP 2798265 B1
EP 2798408 B1
EP 2799355 B1
EP 2799522 B1
EP 2800094 B1
EP 2800605 B1
EP 2802305 B1
EP 2802607 B1
EP 2803722 B1
EP 2805088 B1
EP 2805714 B1
EP 2805807 B1
EP 2805894 B1
EP 2806044 B1
EP 2808306 B1
EP 2808325 B1
EP 2809343 B1
EP 2809657 B1
EP 2809751 B1
EP 2809904 B1
EP 2811957 B1
EP 2812010 B1
EP 2812747 B1
EP 2813209 B1
EP 2816129 B1
EP 2817407 B1
EP 2818075 B1
EP 2818601 B1
EP 2821376 B1
EP 2822777 B1
EP 2822859 B1
EP 2823296 B1
EP 2824619 B1
EP 2828293 B1
EP 2828315 B1
EP 2828349 B1

Nr 3/2018
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 18 05 2016
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 27 09 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/37
2017/44
2017/29
2017/34
2017/41
2017/43
2017/42
2017/49
2017/42
2017/40
2017/42
2017/43
2017/41
2017/39
2017/28
2017/41
2017/34
2017/47
2017/50
2017/43
2017/48
2017/45
2017/37
2017/44
2017/44
2017/45
2017/42
2017/34
2017/32
2017/41
2017/47
2017/40
2017/37
2017/32
2017/42
2017/39
2017/41
2017/31
2017/44
2017/34
2017/32
2017/45
2017/34
2017/36
2017/37
2017/35
2017/44
2017/38
2017/44
2017/41
2017/41
2017/17
2017/42
2017/38
2017/34
2017/37
2017/39
2017/39
2017/43
2017/38
2017/43
2016/20
2017/45
2017/40
2017/41
2017/20
2017/39

EP 2829186 B1
EP 2831117 B1
EP 2831170 B1
EP 2833880 B1
EP 2834402 B1
EP 2836580 B1
EP 2837292 B1
EP 2838302 B1
EP 2838517 B1
EP 2838533 B1
EP 2839049 B1
EP 2840794 B1
EP 2843098 B1
EP 2844061 B1
EP 2844063 B1
EP 2844131 B1
EP 2844573 B1
EP 2845385 B1
EP 2846806 B1
EP 2848208 B1
EP 2848347 B1
EP 2849370 B1
EP 2849740 B1
EP 2849747 B1
EP 2849748 B1
EP 2849906 B1
EP 2852622 B1
EP 2853479 B1
EP 2853648 B1
EP 2853675 B1
EP 2854815 B1
EP 2855549 B1
EP 2855996 B1
EP 2858889 B1
EP 2859009 B1
EP 2860192 B1
EP 2861420 B1
EP 2865539 B1
EP 2865664 B1
EP 2867172 B1
EP 2867433 B1
EP 2867541 B1
EP 2870072 B1
EP 2870254 B1
EP 2872616 B1
EP 2872646 B1
EP 2874957 B1
EP 2875069 B1
EP 2876663 B1
EP 2877010 B1
EP 2877653 B1
EP 2878537 B1
EP 2879399 B1
EP 2879685 B1
EP 2879974 B1
EP 2880654 B1
EP 2882391 B1
EP 2882917 B1
EP 2883573 B1
EP 2883987 B1
EP 2885467 B1
EP 2885986 B1
EP 2888592 B1
EP 2889395 B1
EP 2890191 B1
EP 2890849 B1
EP 2890978 B1

T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T4 (97) 16 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T4 (97) 27 09 2017

855
2017/47
2017/45
2017/40
2017/42
2017/35
2017/49
2017/26
2017/35
2017/44
2017/36
2017/40
2017/30
2017/44
2017/48
2017/40
2017/43
2017/35
2017/44
2017/42
2017/45
2017/40
2017/47
2017/24
2017/47
2017/39
2017/40
2017/48
2017/39
2017/39
2017/41
2017/41
2017/41
2016/40
2017/37
2017/40
2017/31
2017/40
2017/41
2017/44
2017/33
2017/39
2017/44
2017/43
2017/44
2017/36
2017/36
2017/42
2017/38
2017/44
2017/40
2017/41
2017/43
2017/43
2017/40
2017/36
2017/42
2017/39
2017/28
2017/50
2017/43
2017/36
2017/45
2017/30
2017/37
2017/39
2017/40
2017/39

EP 2891800 B1
EP 2892715 B1
EP 2892811 B1
EP 2892889 B1
EP 2892911 B1
EP 2893844 B1
EP 2894795 B1
EP 2895090 B1
EP 2895477 B1
EP 2896397 B1
EP 2896449 B1
EP 2897505 B1
EP 2899468 B1
EP 2900453 B1
EP 2902026 B1
EP 2902546 B1
EP 2903043 B1
EP 2903563 B1
EP 2903655 B1
EP 2903748 B1
EP 2905236 B1
EP 2906049 B1
EP 2906286 B1
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EP 3115644 B1

T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
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25 10 2017
04 10 2017
04 10 2017
04 10 2017
04 10 2017
04 10 2017
18 10 2017
01 11 2017
08 11 2017
25 10 2017
11 10 2017
17 01 2018
22 11 2017
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23 08 2017
27 09 2017
08 11 2017
13 09 2017
18 10 2017
13 09 2017
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22 11 2017
18 10 2017
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EP 3139750 B1
EP 3140224 B1
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77
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).
383766(354406)
388461
391286
391900
393431
393835
394098
394286
394654
394918
394991
394992
396390
397586
u)
397842
398211
400289
400548
402124
402167
402760
u)
402775
402884
403217
403517
403556

01/2004
02/2011
25/2011
05/2011
14/2012
17/2011
19/2012
20/2012
23/2012
24/2012
25/2012
25/2012
07/2013
14/2013
15/2013
18/2013
02/2013
05/2014
13/2014
13/2014
17/2014
17/2014
18/2014
20/2014
21/2014
22/2014

403560
403932
404077
404079
404245
404662
405035
405514
405592
405631
u)
405644
405674
405703
405948
406500
406821
407015
407158
407314
407424
407783
407917
408125
408348
408673
408799

22/2014
24/2014
25/2014
25/2014
25/2014
02/2015
04/2015
15/2014
08/2015
09/2015
09/2015
09/2015
09/2015
10/2014
13/2015
15/2015
16/2015
17/2015
18/2015
19/2015
04/2015
22/2015
23/2015
25/2015
01/2016
02/2016

Nr 3/2018
408961(371494)
409061
409552
409806
409904
410032
u)
410038
u)
410116
410385
410506
410969
u)
411070
411437
411572
u)
412088
412100
412106
u)
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19/2014
04/2016
07/2016
09/2016
09/2016
10/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
15/2016
16/2016
18/2016
20/2016
22/2016
22/2016
22/2016

412229
412332
u)
412611
u)
412931
413179
413331
413783
413817
413829
413880
414194
414380
414827
415115
415829
u)
417047

23/2016
24/2016
26/2016
01/2017
03/2017
03/2017
06/2017
06/2017
06/2017
06/2017
08/2017
24/2016
11/2017
12/2017
17/2016
02/2017

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
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Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.(

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

B1) 187982 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Biologicals B.V., Weesp, Holandia i dokonanie wpisu: BGP Products B.V., Hoofddorp, Holandia

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).
388555
394794
395158
405154
406204
409474
409660
409661
410671
410921
412526
413328
413329
413497
414493
414601
414675
415254
415529
415539
415776

859

415823
415943
416086
416142
416298
416337
416366
416412
416441
416467
416517
416544
416590
416608
416619
416625
416912
416925
417234
418352

02/2011
24/2012
26/2012
05/2015
11/2015
06/2016
08/2016
08/2016
13/2016
15/2016
04/2017
03/2017
03/2017
04/2017
10/2017
10/2017
13/2017
13/2017
14/2017
14/2017
15/2017

16/2017
16/2017
17/2017
18/2017
18/2017
19/2017
19/2017
19/2017
19/2017
20/2017
20/2017
20/2017
20/2017
20/2017
20/2017
20/2017
22/2017
20/2017
01/2017
12/2017
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,

(B1) 188226 2016 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „POLI FARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁOWICZ, Polska 750799844
i dokonanie wpisu: TRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Łódź, Polska
(B1) 188226 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu:
TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska 101854020
(B1) 190023 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Holandia i dokonanie wpisu: Leo Pharma A/S, Ballerup, Dania
(B1) 202941 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
INC, Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Imperial Innovations Limited, Londyn, Wielka Brytania
(B1) 203341 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów
Ogniotrwałych i Budowlanych, Warszawa, Polska 000056377 i dokonanie wpisu: Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych
i Budowlanych, Warszawa, Polska 000056377; ZAKŁADY MAGNETYZOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
(B1) 204397 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED, Surrey, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Alliance Pharmaceuticals Ltd, Chippenham, Wielka Brytania
(B1) 204953 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LTD.,
Godalming, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Maelor Laboratories Limited, Chippenham, Wielka Brytania
(B1) 205200 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St.
Louis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mitsui & Co.,
Ltd., Tokyo, Japonia
(B1) 207043 2017 10 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MALEJKA MACIEJ, Łódź,
Polska i dokonanie wpisu: MACIEJ MALEJKA, Babice, Polska
(B1) 207184 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Delphi Technologies, Inc., Troy, Sta-
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ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BWI Company Limited S.A., Luksemburg, Luksemburg
(B1) 207965 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY INSTYTUT
STOMATOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, Łódź,
Polska 472147559 i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET MEDYCZNY
W ŁODZI, Łódź, Polska 473073308
(B1) 210674 2017 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice,
Polska 000023461 i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, Polska 000023461
(B1) 211034 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra, Polska 530988290 i dokonanie wpisu: NOWAK JERZY, Pisarzowice, Polska
(B1) 213363 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Vaccines and Diagnostics,
Inc, Emeryville, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Grifols Worldwide Operations Limited, Dublin, Irlandia
(B1) 218742 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTAL WIND POWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220796773 i dokonanie wpisu: Vistal Infrastructure Sp. z o.o.,
Gdynia, Polska
(B1) 218742 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vistal Infrastructure Sp. z o.o., Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia, Polska 190522969
(B1) 223617 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEJER-NOWAKOWSKA MAGDALENA, Płock, Polska i dokonanie wpisu: M.S.STEEL KLAUDIUSZ SOBIESKI SPÓŁKA JAWNA, Brochocinek, Polska 141790180
(B1) 223965 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NTCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska 610002662 i dokonanie wpisu: WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI
SPÓŁKA JAWNA, Płock, Polska 610219829
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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,

Nr 3/2018

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) 1544567 2017 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Online Cleaning B.V., Lathum,
Holandia i dokonanie wpisu: Conservator Tyche Beheer B.V., Barendrecht, Holandia
(T5) 1571271 2017 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BPA-GmbH, Gäufelden, Niemcy
i dokonanie wpisu: CEMproof Group GmbH, Herrenberg, Niemcy
(T3) 1617191 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 1634450 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy i
siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 1634450 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: S.I.SV.EL. SOCIETA’ ITALIANA PER LO
SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A., None, Włochy
(T3) 1729879 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes,
Francja i dokonanie wpisu: ARKEMA FRANCE, Colombes, Francja
(T3) 1785703 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 1794202 2017 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CYTEC TECHNOLOGY CORP., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AI Chem
& Cy US AcquiCo, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1794202 2017 08 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AI Chem & Cy US AcquiCo,
Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Allnex USA Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1813920 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 1846148 2017 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Momentive Performance Materials
Inc., Wilton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SORAA, INC., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1892096 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcan Technology & Management
Ltd., Neuhausen am Rheinfall, Szwajcaria i dokonanie wpisu: 3A Technology & Management Ltd., Neuhausen am Rheinfall, Szwajcaria
(T3) 1898009 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1901584 2017 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Momentive Performance Materials
Inc., Waterford, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
SORAA, INC., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 1908842 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy i
dokonanie wpisu: Daesang Corporation, Seoul, Korea Południowa
(T3) 1908887 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG., Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1916344 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1917878 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ECO France, Medis, Francja i dokonanie wpisu: SURFILM, Medis, Francja
(T3) 1921150 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy i
dokonanie wpisu: Daesang Corporation, Seoul, Korea Południowa
(T3) 1932972 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG., Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1967665 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1980683 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 1994241 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2027979 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2106830 2017 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Virtually Live Ltd, Tortola, Brytyjskie
Wyspy Dziewicze i dokonanie wpisu: Virtually Live (Switzerland)
GmbH, Zürich, Szwajcaria
(T3) 2108750 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2152789 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ineos Nova International S.A.,
Fribourg, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SYNTHOS STYRENICS SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oświęcim, Polska 364716765
(T3) 2166159 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T5) 2176354 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2182827 2017 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Magicup Marketing Limited,
Whetstone, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Magecup Limited,
St Ouen, Jersey
(T3) 2214913 2017 08 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bundesdruckerei GmbH,
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Berlin, Niemcy; Bayer Material Science AG, Leverkusen, Niemcy i
dokonanie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin, Niemcy; Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2220152 2017 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CYTEC TECHNOLOGY CORP., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AI Chem
& Cy US AcquiCo, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2220152 2017 08 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AI Chem & Cy US AcquiCo,
Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Allnex USA Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2221345 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MeadWestvaco Corporation,
Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: INGEVITY SOUTH CAROLINA, LLC, North Charleston, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 2230477 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2244976 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes,
Francja i dokonanie wpisu: ARKEMA FRANCE, Colombes, Francja
(T3) 2246270 2017 07 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Scholle Corporation, Irvine, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Scholle IPN Corporation,
Northlake, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2278285 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2319671 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2323471 2017 07 28 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na
mocy umowy z dnia 14 października 2009 r. udzielono pełnej i
wyłącznej licencji na używanie wynalazku przez Tanco Autowrap
Limited, Bagenalstown,Irlandia na okres 10 lat.
(T3) 2338133 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin,
Niemcy; Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin, Niemcy; Covestro
Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2347874 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2369311 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2369313 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2383534 2017 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Online Cleaning B.V., Lathum,
Holandia i dokonanie wpisu: Conservator Tyche Beheer B.V., Barendrecht, Holandia
(T3) 2398993 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Benedetto, Nicola, Bernalda, Włochy i dokonanie wpisu: B.B.C. S.P.A., Bernalda, Włochy
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(T3) 2420616 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2427454 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Envivo Pharmaceuticals, Inc., Watertown, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Forum
Pharmaceuticals Inc., Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2431144 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2434264 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2458367 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T4) 2498157 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAUNI Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2512958 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Böhrer GmbH, Höpfingen, Niemcy i
dokonanie wpisu: Quick Move GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2533024 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2570086 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ethicon Endo-Surgery, LLC,
Guaynabo, Portoryko i dokonanie wpisu: Ethicon LLC, Guaynabo,
Portoryko
(T3) 2574900 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2574901 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2574902 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2574903 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2607866 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2607894 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2702119 2017 08 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ineos Styrenics International SA,
Rolle, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SYNTHOS STYRENICS SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oświęcim, Polska 364716765

Nr 3/2018

(T3) 2757354 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2765166 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern,
Szwajcaria
(T3) 2802286 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Clasen, Stephan, Münster, Niemcy;
Kayser, Martin, Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: Cleverdent Ltd,
Münster, Niemcy
(T3) 2866979 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2872550 2017 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ineos Europe AG, Rolle, Szwajcaria i
dokonanie wpisu: SYNTHOS STYRENICS SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oświęcim, Polska 364716765
(T3) 2954240 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1625716 2018 02 07 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 1625716 B2 z 09.04.2014 r.), z dniem
09.07.2014, patent europejski PL/EP 1625716 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(T3) 1604003 2016 06 16
(T3) 1675469 2016 04 12
(T3) 1675478 2017 05 12
(T3) 1675497 2016 11 08
(T3) 1740748 2016 05 27
(T3) 1751385 2016 09 13
(T3) 1758556 2016 11 07
(T3) 1806976 2016 09 16
(T3) 1815256 2016 08 08
(T3) 1855674 2016 12 03
(T3) 1898723 2016 03 15
(T3) 1899430 2016 05 07
(T3) 1926473 2016 11 21

Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.

Nr 3/2018
(T3) 1926634 2017 01 25
(T3) 1926942 2017 03 07
(T3) 1928464 2016 10 06
(T3) 1963369 2016 05 18
(T3) 1964479 2016 06 20
(T3) 1984191 2017 03 08
(T3) 1986711 2016 11 09
(T3) 1988882 2017 05 13
(T3) 1997081 2016 05 31
(T3) 2015754 2017 03 31
(T3) 2015929 2016 11 25
(T3) 2032163 2016 06 07
(T3) 2035738 2016 11 07
(T3) 2042342 2016 06 27
(T3) 2047414 2016 10 27
(T3) 2052106 2016 05 12
(T3) 2066861 2016 06 28
(T3) 2088186 2016 05 23
(T3) 2089213 2017 04 12
(T3) 2105055 2016 06 30
(T3) 2111905 2016 06 04
(T3) 2121011 2017 08 01
(T3) 2121963 2016 12 02
(T3) 2123178 2017 04 25
(T3) 2123439 2016 11 28
(T3) 2126367 2016 11 23
(T3) 2137290 2016 04 29
(T3) 2158359 2016 09 24
(T3) 2159323 2017 03 08
(T3) 2169805 2016 05 23
(T3) 2183301 2017 03 03
(T3) 2190999 2017 03 09
(T3) 2213726 2015 09 21

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.

(T3) 2224947 2016 08 07
(T3) 2238048 2017 04 23
(T3) 2241207 2016 09 19
(T3) 2250350 2017 02 02
(T3) 2274331 2016 04 19
(T3) 2274482 2016 07 13
(T3) 2285329 2016 10 28
(T3) 2331443 2016 08 26
(T3) 2352414 2016 12 09
(T3) 2357213 2016 08 11
(T3) 2361964 2016 07 04
(T3) 2373716 2016 07 12
(T3) 2377833 2016 12 08
(T3) 2379067 2016 10 30
(T3) 2382056 2017 04 03
(T3) 2391660 2017 03 08
(T3) 2393485 2017 01 23
(T3) 2395991 2016 06 21
(T3) 2396356 2016 06 19
(T3) 2447056 2017 04 30

863
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 183113
(B1) 184148
(B1) 184638
(B1) 185087
(B1) 185219
(B1) 185405
(B1) 185996
(B1) 186315
(B1) 187563
(B1) 187928
(B1) 187973
(B1) 188045
(B1) 188449
(B1) 188847
(B1) 188856
(B1) 188866

2016 11 14
2016 10 23
2016 11 11
2016 11 07
2016 10 16
2016 10 14
2016 11 08
2016 10 29
2016 11 02
2016 10 15
2016 11 14
2016 10 16
2016 11 20
2016 11 24
2016 10 11
2016 11 12

(B1) 188922
(B1) 188958
(B1) 189114
(B1) 189614
(B1) 189616
(B1) 189725
(B1) 189857
(B1) 189907
(B1) 189913
(B1) 190376
(B1) 190382
(B1) 190502
(B1) 190706
(B1) 190780
(B1) 190859
(B1) 191203

2016 10 24
2016 11 13
2016 10 31
2016 10 01
2016 11 21
2016 10 20
2016 11 05
2016 10 30
2012 09 21
2016 10 22
2016 11 11
2016 11 06
2016 11 25
2016 11 20
2016 10 01
2016 11 11

864
(B1) 191305
(B1) 191526
(B1) 191529
(B1) 191547
(B1) 191873
(B1) 191874
(B1) 191887
(B1) 192044
(B1) 192174
(B1) 192742
(B1) 192876
(B1) 193076
(B1) 193119
(B1) 193206
(B1) 193462
(B1) 193471
(B1) 193883
(B1) 193895
(B1) 193922
(B1) 194194
(B1) 194259
(B1) 194480
(B1) 194678
(B1) 194693
(B1) 194756
(B1) 194824
(B1) 194831
(B1) 195264
(B1) 195420
(B1) 195520
(B1) 195841
(B1) 195917
(B1) 195928
(B1) 196008
(B1) 196051
(B1) 196191
(B1) 196327
(B1) 196450
(B1) 196460
(B1) 196654
(B1) 196677
(B1) 196701
(B1) 196704
(B1) 196952
(B1) 196968
(B1) 197427
(B1) 197683
(B1) 197798
(B1) 197846
(B1) 198203
(B1) 198383
(B1) 198407
(B1) 198554
(B1) 198770
(B1) 198771
(B1) 199112
(B1) 199175
(B1) 199255
(B1) 199265
(B1) 199385
(B1) 199484
(B1) 199726
(B1) 199791
(B1) 199883
(B1) 199996
(B1) 200046
(B1) 200069

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 11 11
2016 10 01
2016 10 23
2016 10 20
2016 10 14
2016 10 21
2016 11 18
2016 11 04
2016 11 16
2016 10 23
2016 10 20
2016 11 05
2016 10 08
2016 10 21
2016 01 14
2016 10 28
2016 11 16
2016 11 14
2016 11 18
2016 10 20
2016 11 08
2015 08 26
2016 11 19
2016 10 21
2016 10 05
2016 10 13
2016 10 04
2016 10 08
2016 10 20
2016 11 11
2016 11 08
2016 10 31
2016 10 10
2016 11 05
2016 10 14
2016 11 29
2016 11 19
2016 11 15
2016 11 23
2016 10 15
2016 10 10
2016 11 07
2016 11 07
2016 11 29
2016 10 07
2016 10 23
2016 10 18
2016 11 27
2016 11 23
2016 10 08
2016 10 17
2016 10 04
2016 11 09
2016 11 29
2016 11 29
2016 10 10
2016 11 16
2016 10 04
2016 10 15
2016 11 14
2016 11 27
2016 10 26
2016 10 26
2016 11 09
2016 10 02
2016 11 29
2016 10 06

(B1) 200156
(B1) 200246
(B1) 200434
(B1) 200456
(B1) 200852
(B1) 200948
(B1) 200988
(B1) 200997
(B1) 201057
(B1) 201096
(B1) 201257
(B1) 201627
(B1) 201742
(B1) 201998
(B1) 202034
(B1) 202103
(B1) 202227
(B1) 202281
(B1) 202357
(B1) 202524
(B1) 202556
(B1) 202702
(B1) 202905
(B1) 203133
(B1) 203493
(B1) 203845
(B1) 204010
(B1) 204120
(B1) 204242
(B1) 204243
(B1) 204473
(B1) 204487
(B1) 204704
(B1) 204738
(B1) 204930
(B1) 205062
(B1) 205138
(B1) 205219
(B1) 205258
(B1) 205328
(B1) 205572
(B1) 205637
(B1) 205753
(B1) 205784
(B1) 205821
(B1) 205911
(B1) 205912
(B1) 205913
(B1) 205925
(B1) 206055
(B1) 206114
(B1) 206116
(B1) 206217
(B1) 206482
(B1) 206561
(B1) 206574
(B1) 206759
(B1) 206780
(B1) 206789
(B1) 206902
(B1) 206982
(B1) 207128
(B1) 207160
(B1) 207335
(B1) 207675
(B1) 207756
(B1) 207923

2016 10 04
2016 11 07
2016 11 21
2016 10 17
2016 10 30
2016 11 17
2016 10 10
2016 11 27
2016 11 23
2016 08 21
2014 10 02
2016 10 06
2016 10 19
2016 11 09
2016 10 03
2016 12 22
2016 11 28
2016 10 29
2016 11 30
2016 10 30
2016 11 21
2016 11 16
2016 11 27
2016 11 14
2016 10 12
2016 10 18
2016 10 05
2016 11 16
2016 10 02
2016 10 02
2016 10 26
2016 11 19
2016 10 06
2016 10 23
2016 11 16
2016 11 14
2016 11 26
2016 10 20
2016 11 02
2016 11 15
2016 10 15
2016 10 22
2016 10 05
2016 10 09
2016 11 07
2016 10 04
2016 10 04
2016 10 04
2016 11 08
2016 11 13
2016 11 15
2016 11 17
2016 10 16
2016 10 22
2016 11 24
2016 10 17
2016 11 03
2016 10 17
2016 10 08
2016 10 04
2016 10 15
2016 10 15
2016 11 28
2016 10 06
2016 11 09
2016 11 19
2016 10 22

(B1) 208144
(B1) 208332
(B1) 208403
(B1) 208619
(B1) 208627
(B1) 208733
(B1) 208755
(B1) 208816
(B1) 209129
(B1) 209692
(B1) 209909
(B1) 209912
(B1) 210153
(B1) 210154
(B1) 210302
(B1) 210511
(B1) 210704
(B1) 210807
(B1) 210874
(B1) 211121
(B1) 211151
(B1) 211214
(B1) 211312
(B1) 211736
(B1) 211871
(B1) 211894
(B1) 212066
(B1) 212279
(B1) 212704
(B1) 212731
(B1) 212734
(B1) 212817
(B1) 213334
(B1) 213355
(B1) 213376
(B1) 213560
(B1) 213622
(B1) 213785
(B1) 213797
(B1) 213864
(B1) 214211
(B1) 214444
(B1) 214448
(B1) 214509
(B1) 214578
(B1) 214587
(B1) 214654
(B1) 214683
(B1) 214704
(B1) 214738
(B1) 214742
(B1) 214957
(B1) 215095
(B1) 215161
(B1) 215367
(B1) 215580
(B1) 215689
(B1) 215772
(B1) 215781
(B1) 215987
(B1) 216068
(B1) 216103
(B1) 216187
(B1) 216409
(B1) 216430
(B1) 216465
(B1) 216557

2016 10 16
2016 11 24
2016 11 20
2016 10 30
2016 11 28
2016 10 27
2016 10 16
2016 11 02
2016 10 20
2016 10 17
2016 10 15
2016 11 18
2016 10 08
2016 10 08
2016 10 08
2016 10 05
2016 10 22
2016 10 30
2016 10 04
2016 11 18
2016 10 16
2016 11 10
2016 10 20
2016 10 31
2016 11 07
2016 10 17
2016 10 18
2016 10 05
2016 11 26
2016 10 26
2016 10 16
2016 11 03
2016 11 05
2016 11 24
2016 11 29
2016 11 29
2016 11 20
2016 11 13
2016 10 22
2016 10 20
2016 10 04
2016 10 16
2016 10 30
2016 05 26
2016 11 22
2016 10 06
2016 11 03
2016 10 21
2016 11 04
2016 10 15
2016 10 11
2016 11 03
2016 11 13
2016 10 29
2016 10 12
2016 10 10
2016 10 27
2016 11 27
2016 11 26
2016 10 02
2016 10 25
2016 10 29
2016 10 16
2016 10 30
2016 11 30
2016 10 21
2016 10 27

Nr 3/2018
(B1) 216558
(B1) 216578
(B1) 216624
(B1) 216715
(B1) 216792
(B1) 216814
(B1) 216844
(B1) 216998
(B1) 217413
(B1) 217492
(B1) 217521
(B1) 217539
(B1) 217540
(B1) 217741
(B1) 217881
(B1) 217991
(B1) 218131
(B1) 218211
(B1) 218220
(B1) 218341
(B1) 218350
(B1) 218367
(B1) 218368
(B1) 218424
(B1) 218437
(B1) 218470
(B1) 218530
(B1) 218547
(B1) 218565
(B1) 218616
(B1) 218625
(B1) 218721
(B1) 218722
(B1) 218874
(B1) 218875
(B1) 218933
(B1) 218936
(B1) 218987
(B1) 219084
(B1) 219135
(B1) 219205
(B1) 219319
(B1) 219397
(B1) 219398
(B1) 219400
(B1) 219433
(B1) 219438
(B1) 219497
(B1) 219498
(B1) 219499
(B1) 219501
(B1) 219705
(B1) 219881
(B1) 219967
(B1) 220000
(B1) 220069
(B1) 220070
(B1) 220110
(B1) 220251
(B1) 220255
(B1) 220268
(B1) 220272
(B1) 220293
(B1) 220366
(B1) 220384
(B1) 220503
(B1) 220504

2016 10 27
2016 11 02
2016 06 15
2016 10 21
2016 10 11
2016 10 15
2016 11 21
2016 10 15
2016 11 23
2016 10 18
2016 10 05
2016 10 15
2016 10 15
2016 11 27
2016 10 21
2016 10 15
2016 11 12
2016 11 07
2016 10 01
2016 11 06
2016 11 26
2016 10 01
2016 10 01
2016 11 08
2016 10 28
2016 06 25
2016 10 05
2016 11 14
2016 11 10
2016 11 07
2016 11 23
2016 11 17
2016 11 17
2016 11 04
2016 11 10
2016 10 27
2016 11 08
2016 11 24
2016 10 29
2016 11 03
2016 11 23
2016 10 16
2016 11 19
2016 10 14
2016 11 19
2016 09 14
2016 10 27
2016 11 05
2016 11 05
2016 11 05
2016 11 05
2016 11 30
2016 11 30
2016 10 23
2016 03 16
2016 08 02
2016 08 02
2016 10 28
2016 11 21
2016 11 15
2016 11 22
2016 11 22
2016 10 10
2016 10 17
2016 10 11
2016 10 10
2016 10 10

Nr 3/2018
(B1) 220525
(B1) 220534
(B1) 220583
(B1) 220709
(B1) 220733
(B1) 220740
(B1) 220795
(B1) 220859
(B1) 220883
(B1) 220975
(B1) 220976
(B1) 221063
(B1) 221067
(B1) 221070
(B1) 221196
(B1) 221198
(B1) 221199
(B1) 221209
(B1) 221256
(B1) 221303
(B1) 221304
(B1) 221363
(B1) 221364
(B1) 221370
(B1) 221393
(B1) 221396
(B1) 221465
(B1) 221470
(B1) 221471
(B1) 221472
(B1) 221551
(B1) 221575
(B1) 221583
(B1) 221594
(B1) 221614
(B1) 221657
(B1) 221868
(B1) 221869
(B1) 221870
(B1) 221871
(B1) 221956
(B1) 221988
(B1) 222048
(B1) 222050
(B1) 222095
(B1) 222096
(B1) 222125
(B1) 222175
(B1) 222178
(B1) 222198
(B1) 222229
(B1) 222230
(B1) 222239
(B1) 222252
(B1) 222332
(B1) 222426
(B1) 222439
(B1) 222440
(B1) 222442
(B1) 222454
(B1) 222471
(B1) 222623
(B1) 222643
(B1) 222690
(B1) 222710
(B1) 222711
(B1) 222712

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 10 10
2016 10 23
2016 10 28
2016 10 10
2016 11 07
2016 08 26
2016 11 25
2016 10 05
2016 11 17
2016 11 29
2016 11 29
2016 10 28
2016 10 19
2016 10 17
2016 10 03
2016 10 10
2016 10 10
2016 11 29
2016 11 21
2016 11 18
2016 11 18
2016 10 15
2016 10 15
2016 11 07
2016 10 26
2016 11 16
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 27
2016 07 01
2016 10 25
2016 08 28
2016 09 02
2016 11 08
2016 10 01
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 27
2016 11 02
2016 10 30
2016 11 13
2016 11 20
2016 10 29
2016 10 29
2016 10 24
2016 10 21
2016 11 07
2016 11 29
2016 11 26
2016 10 11
2015 01 09
2016 11 26
2016 10 09
2016 10 24
2016 10 08
2016 10 08
2016 10 09
2016 11 18
2016 11 20
2016 10 22
2016 11 26
2016 10 21
2016 11 14
2016 11 14
2016 10 17

(B1) 222726
(B1) 222746
(B1) 222786
(B1) 222787
(B1) 222918
(B1) 222924
(B1) 222938
(B1) 222951
(B1) 222961
(B1) 222962
(B1) 223042
(B1) 223151
(B1) 223167
(B1) 223168
(B1) 223174
(B1) 223178
(B1) 223179
(B1) 223190
(B1) 223196
(B1) 223214
(B1) 223227
(B1) 223263
(B1) 223269
(B1) 223398
(B1) 223405
(B1) 223406
(B1) 223464
(B1) 223468
(B1) 223485
(B1) 223721
(B1) 223722
(B1) 223736
(B1) 223743
(B1) 223754
(B1) 223862
(B1) 223863
(B1) 223864
(B1) 223865
(B1) 223866
(B1) 224218
(B1) 224221
(B1) 224225
(B1) 224307
(B1) 224368
(B1) 224526
(B1) 224566
(B1) 224699
(B1) 224802
(B1) 224803
(B1) 224804
(B1) 224811
(B1) 224904
(B1) 225039
(B1) 225148
(B1) 225203
(B1) 225221
(B1) 225222
(B1) 225241
(B1) 225242
(B1) 225325
(B1) 225563
(B1) 225572
(B1) 225710
(B1) 225779

2016 11 27
2016 11 27
2016 10 28
2016 10 28
2016 11 23
2016 11 12
2016 11 07
2016 10 16
2016 10 31
2016 10 29
2016 11 12
2016 10 08
2016 10 09
2016 10 10
2016 10 17
2016 10 29
2016 10 29
2016 11 16
2016 11 27
2016 09 10
2016 04 07
2016 11 27
2016 10 21
2016 11 27
2016 08 22
2016 08 28
2016 08 23
2016 10 31
2016 10 04
2016 10 17
2016 10 16
2016 11 09
2016 11 14
2016 10 24
2016 11 12
2016 11 14
2016 11 26
2016 11 26
2016 11 27
2016 11 30
2016 06 20
2016 10 17
2016 10 30
2016 11 08
2016 11 25
2016 11 08
2016 11 30
2016 10 03
2016 10 03
2016 10 03
2016 11 27
2016 10 31
2016 11 04
2016 10 14
2016 11 26
2016 10 07
2016 11 12
2016 10 21
2016 11 12
2016 11 04
2016 07 12
2016 11 12
2016 10 21
2016 11 29
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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) 1518620
(T3) 1518770
(T3) 1520923
(T3) 1520931
(T3) 1522815
(T3) 1524385
(T3) 1531652
(T3) 1583047
(T3) 1583048
(T3) 1634493
(T3) 1634586
(T3) 1637111
(T3) 1637251
(T3) 1638167
(T3) 1640715
(T3) 1642707
(T3) 1642771
(T3) 1645582
(T3) 1662878
(T3) 1663197
(T3) 1663347
(T3) 1663394
(T3) 1663549
(T3) 1663989
(T3) 1664228
(T3) 1664284
(T3) 1664600
(T3) 1666473
(T3) 1668205
(T3) 1670841
(T3) 1673091
(T3) 1680276
(T3) 1682735
(T3) 1682821
(T3) 1733602
(T3) 1739002
(T3) 1764273
(T3) 1764389
(T3) 1764563
(T3) 1765362
(T3) 1767128
(T3) 1767680
(T3) 1767697
(T3) 1769945
(T3) 1770049
(T3) 1770318
(T3) 1775815
(T3) 1785272
(T3) 1787052
(T3) 1789464
(T3) 1791571
(T3) 1791632
(T3) 1791681
(T3) 1791725
(T3) 1794152
(T3) 1796730
(T3) 1797229

2016 09 23
2016 09 15
2016 09 28
2016 09 15
2016 09 14
2016 09 29
2016 09 06
2016 09 01
2016 09 01
2016 09 14
2016 09 09
2016 09 06
2016 09 21
2016 09 14
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 20
2016 09 24
2016 09 16
2016 09 03
2016 09 13
2016 09 03
2016 09 08
2016 09 08
2016 09 16
2016 09 20
2016 09 27
2016 09 16
2016 09 13
2016 09 24
2016 09 22
2016 09 15
2016 09 17
2016 09 28
2016 06 16
2016 06 27
2016 09 06
2016 09 15
2016 09 15
2016 06 06
2016 09 26
2016 09 09
2016 09 22
2016 09 14
2016 09 26
2016 09 28
2016 09 20
2016 09 23
2016 09 08
2016 09 16
2016 09 14
2016 09 23
2016 09 23
2016 09 23
2016 09 13
2016 09 20
2016 09 10

(T3) 1804715
(T3) 1804804
(T3) 1807272
(T3) 1811862
(T3) 1812498
(T3) 1812654
(T3) 1848267
(T3) 1854610
(T3) 1898139
(T3) 1900553
(T3) 1901327
(T3) 1903066
(T3) 1903649
(T3) 1905672
(T3) 1906398
(T3) 1907806
(T3) 1909055
(T3) 1910678
(T3) 1915938
(T3) 1918675
(T3) 1921086
(T3) 1923392
(T3) 1924560
(T3) 1924561
(T3) 1924751
(T3) 1925370
(T3) 1926649
(T3) 1926712
(T3) 1926715
(T3) 1926732
(T3) 1928701
(T3) 1928830
(T3) 1931580
(T3) 1931999
(T3) 1937407
(T3) 1938327
(T3) 1939165
(T3) 1940658
(T3) 1942891
(T3) 1943406
(T3) 1943485
(T3) 1945528
(T3) 1947274
(T3) 1983037
(T3) 2017193
(T3) 2032593
(T3) 2033702
(T3) 2033868
(T3) 2034539
(T3) 2034797
(T3) 2036798
(T3) 2036989
(T3) 2037033
(T3) 2037092
(T3) 2037183
(T3) 2039529
(T3) 2045068

2016 09 14
2016 09 21
2016 09 09
2016 09 30
2016 09 22
2016 09 15
2016 02 08
2016 09 20
2016 09 11
2016 09 01
2016 09 17
2016 09 12
2016 09 19
2016 09 21
2016 09 24
2016 07 25
2016 09 11
2016 07 26
2016 09 26
2016 09 12
2016 09 01
2016 09 19
2016 09 01
2016 09 01
2016 09 11
2016 09 07
2016 09 16
2016 09 01
2016 09 12
2016 09 01
2016 09 20
2016 09 12
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 01
2016 09 22
2016 09 06
2016 09 06
2016 09 22
2016 09 15
2016 09 13
2016 09 04
2016 09 13
2016 09 10
2016 07 20
2016 05 31
2016 09 04
2016 09 07
2016 09 02
2016 09 09
2016 09 04
2016 09 12
2016 09 08
2016 09 11
2016 09 14
2016 09 10
2016 09 10

866
(T3) 2045923
(T3) 2049760
(T3) 2050887
(T3) 2052083
(T3) 2059616
(T3) 2060578
(T3) 2061427
(T3) 2063861
(T3) 2064078
(T3) 2065388
(T3) 2066344
(T3) 2066554
(T3) 2069090
(T3) 2069335
(T3) 2069353
(T3) 2073871
(T3) 2081850
(T3) 2082225
(T3) 2084148
(T3) 2089468
(T3) 2108067
(T3) 2135878
(T3) 2154094
(T3) 2158972
(T3) 2159813
(T3) 2168608
(T3) 2169126
(T3) 2169167
(T3) 2169288
(T3) 2169778
(T3) 2169965
(T3) 2172339
(T3) 2172505
(T3) 2172590
(T3) 2172591
(T3) 2185436
(T3) 2190309
(T3) 2190474

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 09 24
2016 08 01
2016 09 25
2016 09 20
2016 09 11
2016 09 03
2016 09 14
2016 09 14
2016 09 21
2016 09 14
2016 09 07
2016 09 14
2016 09 17
2016 09 06
2016 09 26
2016 09 28
2016 09 28
2016 09 20
2016 09 28
2016 09 26
2016 09 28
2016 09 05
2016 09 06
2016 09 30
2016 09 01
2016 09 28
2016 09 29
2016 09 30
2016 09 29
2016 09 30
2016 09 30
2016 09 12
2016 09 19
2016 09 11
2016 09 11
2016 09 11
2016 09 01
2016 08 29

(T3) 2190584
(T3) 2190770
(T3) 2195127
(T3) 2195457
(T3) 2197748
(T3) 2197903
(T3) 2200672
(T3) 2200976
(T3) 2203242
(T3) 2203263
(T3) 2203393
(T3) 2203513
(T3) 2203527
(T3) 2203687
(T3) 2205103
(T3) 2205343
(T3) 2207832
(T3) 2209795
(T3) 2212041
(T3) 2215369
(T3) 2217781
(T3) 2231927
(T3) 2247391
(T3) 2248500
(T3) 2295171
(T3) 2301943
(T3) 2305932
(T3) 2323399
(T3) 2326449
(T3) 2326601
(T3) 2327062
(T3) 2328424
(T3) 2328700
(T3) 2329265
(T3) 2329546
(T3) 2329665
(T3) 2330930
(T3) 2331370

2016 09 01
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 12
2016 09 16
2016 09 04
2016 09 09
2016 09 11
2016 08 29
2016 09 02
2016 09 16
2016 09 29
2016 09 12
2016 09 24
2016 09 11
2016 09 12
2016 09 11
2016 09 18
2016 09 19
2016 09 18
2016 09 04
2016 09 03
2016 09 30
2016 03 31
2016 09 07
2016 09 08
2016 09 29
2016 09 03
2016 09 04
2016 09 25
2016 09 02
2016 09 22
2016 09 22
2016 09 16
2016 09 17
2016 09 15
2016 09 21
2016 09 03

(T3) 2331467
(T3) 2331719
(T3) 2334829
(T3) 2335250
(T3) 2340591
(T3) 2342427
(T3) 2342430
(T3) 2342858
(T3) 2344372
(T3) 2344471
(T3) 2344892
(T3) 2346349
(T3) 2346612
(T3) 2347485
(T3) 2348883
(T3) 2349658
(T3) 2374381
(T3) 2404608
(T3) 2426055
(T3) 2427614
(T3) 2431616
(T3) 2439021
(T3) 2439188
(T3) 2452553
(T3) 2452554
(T3) 2454099
(T3) 2458993
(T3) 2473050
(T3) 2473053
(T3) 2473084
(T3) 2473374
(T3) 2475474
(T3) 2475696
(T3) 2477497
(T3) 2477973
(T3) 2480370
(T3) 2480796

2016 09 23
2016 09 23
2016 09 15
2016 09 18
2016 09 25
2016 09 10
2016 09 23
2016 09 22
2016 09 18
2016 09 30
2016 09 30
2016 09 17
2016 09 25
2016 09 25
2016 09 22
2016 09 29
2016 09 26
2016 09 03
2016 09 01
2016 09 17
2016 09 07
2016 09 03
2016 09 15
2016 09 14
2016 09 14
2016 07 14
2016 09 13
2016 09 03
2016 09 02
2016 09 01
2016 09 01
2016 09 09
2016 09 08
2016 09 02
2016 09 16
2016 09 08
2016 09 23

Nr 3/2018
(T3) 2481052
(T3) 2482650
(T3) 2482651
(T3) 2482652
(T3) 2482653
(T3) 2483003
(T3) 2483344
(T3) 2484178
(T3) 2486352
(T3) 2497780
(T3) 2523760
(T3) 2526210
(T3) 2567691
(T3) 2567881
(T3) 2570689
(T3) 2611859
(T3) 2616248
(T3) 2616363
(T3) 2617040
(T3) 2617142
(T3) 2619443
(T3) 2619714
(T3) 2621316
(T3) 2621520
(T3) 2621787
(T3) 2621855
(T3) 2622297
(T3) 2622622
(T3) 2625149
(T3) 2644189
(T3) 2667761
(T3) 2706082
(T3) 2708347
(T3) 2713078
(T3) 2751195
(T3) 2755533

2016 09 20
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 17
2016 09 14
2016 09 30
2016 09 20
2016 09 13
2016 09 13
2016 09 12
2016 09 07
2016 09 14
2016 09 02
2016 09 16
2016 09 14
2016 09 14
2016 09 13
2016 09 07
2016 09 24
2016 09 28
2016 09 30
2016 09 13
2016 09 27
2016 09 30
2016 09 13
2016 09 01
2016 09 06
2016 09 19
2016 09 09
2016 09 17
2016 09 30
2016 09 18
2016 09 10

Nr 3/2018
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B. WZORY UŻYTKOWE
84
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 745 do nr 69 846)
Y1 (11) 69761
(41) 2017 08 28
(51) A01B 23/02 (2006.01)
A01B 19/08 (2006.01)
(21) 124872
(22) 2016 02 18
(72) WOLIŃSKI JAN, Siedlce (PL); KRYPA ANDRZEJ, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Segment kratownicy brony wieloczynnościowej
Y1 (11) 69803
(41) 2014 04 14
(51) A01C 7/04 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
(62) 401120
(21) 124957
(22) 2012 10 09
(72) PTASZYŃSKI STANISŁAW, Warszawa (PL); GOŁKA WIESŁAW,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W
FALENTACH, Falenty (PL)
(54) Dozownik nasion, zwłaszcza pneumatycznego siewnika
Y1 (11) 69747
(41) 2017 04 10
(51) A01G 1/04 (2006.01)
(21) 124428
(22) 2015 09 28
(72) TŁUSZCZ CZESŁAW, Stare Kurowo (PL); HAJDUK WOJCIECH,
Ciepielówek (PL)
(73) MEPROZET STARE KUROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Kurowo (PL)
(54) Skrzynia do transportu i uprawy zwłaszcza pieczarek
Y1 (11) 69834
(41) 2016 01 18
(51) A01G 1/08 (2006.01)
(21) 123247
(22) 2014 07 14
(72) SŁABIK JANUSZ, Krosno (PL)
(73) CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Elastyczne obrzeże trawników
Y1 (11) 69751
(41) 2017 07 17
(51) A22C 13/00 (2006.01)
(21) 124758
(22) 2016 01 11
(72) MALINOWSKA BARBARA, Bytom (PL)
(73) NOVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie (PL)
(54) Osłonka do produktów spożywczych, a zwłaszcza produktów
wędliniarskich
Y1 (11) 69765
(41) 2013 06 24
(51) A41B 9/00 (2006.01)
A41B 11/14 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)
A41C 1/08 (2006.01)
(21) 120602
(22) 2011 12 21
(72) ADAMCZEWSKA MAŁGORZATA, Włocławek (PL)

(73) JANIAK MARZENA FIRMA MARILYN, Łódź (PL)
(54) Bielizna modelująca sylwetkę
Y1 (11) 69766
(41) 2013 06 24
(51) A41B 9/00 (2006.01)
A41B 11/14 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)
A41C 1/08 (2006.01)
(21) 120603
(22) 2011 12 21
(72) ADAMCZEWSKA MAŁGORZATA, Włocławek (PL)
(73) JANIAK MARZENA FIRMA MARILYN, Łódź (PL)
(54) Rajstopy modelujące sylwetkę
Y1 (11) 69832
(41) 2016 09 26
(51) A41F 19/00 (2006.01)
(21) 123921
(22) 2015 03 23
(72) GUZIKOWSKA MONIKA, Trojanowice (PL)
(73) GUZIKOWSKA MONIKA, Trojanowice (PL)
(54) Uchwyt do rękawa ubrania
Y1 (11) 69801
(41) 2017 07 31
(51) A47B 21/00 (2006.01)
G06Q 90/00 (2006.01)
(21) 124965
(22) 2016 03 14
(72) MARCZUK ZENON HENRYK, Kobyłka (PL)
(73) MARCZUK ZENON HENRYK, Kobyłka (PL)
(54) Stanowisko smartfona stacjonarnego
Y1 (11) 69796
(41) 2017 10 09
(51) A47B 57/10 (2006.01)
(21) 125008
(22) 2016 03 31
(72) SZINDZIELORZ ANDRZEJ, Złotniki (PL)
(73) FADOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Złotniki (PL)
(54) Boki mebli z cokołem
Y1 (11) 69836
(41) 2016 03 29
(51) A47F 5/10 (2006.01)
A47F 11/10 (2006.01)
F21V 21/14 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 123406
(22) 2014 09 25
(72) WAJCHERT PAWEŁ, Pabianice (PL)
(73) ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola (PL)
(54) Regał ekspozycyjny
Y1 (11) 69842
(41) 2015 10 12
(51) A47F 5/11 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
(21) 122950
(22) 2014 03 28
(72) GAWEŁEK ŁUKASZ, Miały (PL); KUMOCH JAKUB MAREK, ŚREM (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Tacka transportowo-ekspozycyjna
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Y1 (11) 69785
(41) 2013 09 16
(51) A47G 1/02 (2006.01)
A45D 42/10 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(62) 398408
(21) 126480
(22) 2012 03 12
(72) DUBIEL ANDRZEJ, Rabka-Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka-Zdrój (PL)
(54) Lustro z oświetleniem tylnym, zwłaszcza łazienkowe
Y1 (11) 69750
(41) 2016 07 18
(51) A47G 19/22 (2006.01)
(21) 123693
(22) 2015 01 12
(72) MATUSZEK BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(73) SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PURA SPÓŁKA
JAWNA, Chróstnik (PL)
(54) Pojemnik z tworzywa sztucznego, zwłaszcza do napojów
Y1 (11) 69776
(41) 2014 01 20
(51) A47J 47/18 (2006.01)
F24B 15/04 (2006.01)
E04G 21/04 (2006.01)
A47L 13/00 (2006.01)
(62) 399905
(21) 125345
(22) 2012 07 11
(72) RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka (PL)
(73) RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka (PL)
(54) Wiadro z pokrywą
Y1 (11) 69839
(41) 2017 09 25
(51) A61B 5/08 (2006.01)
A61B 5/18 (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01)
(21) 124950
(22) 2016 03 12
(72) PRONIEWSKA KLAUDIA, Kraków (PL); RYDOSZ ARTUR, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków (PL)
(54) Złącze ustnika
Y1 (11) 69768
(41) 2017 04 10
(51) A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
(21) 124437
(22) 2015 10 02
(72) MOCARSKI ADAM, Białystok (PL)
(73) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Przenośne urządzenie do pomiarów EKG
Y1 (11) 69789
(41) 2017 02 13
(51) A61M 1/00 (2006.01)
(21) 125386
(22) 2016 07 24
(30) u201507838
2015 08 06
UA
(72) TKACH IEVHEN, Kijów (UA)
(73) TKACH IEVHEN, Kijów (UA)
(54) Końcówka do wprowadzenia preparatu leczniczego w strefę
migdałków
Y1 (11) 69810
(41) 2017 08 16
(51) A63B 67/02 (2006.01)
(21) 124831
(22) 2016 02 06
(72) CAŁKA PATRYK ERNEST, Bogdaniec (PL); WOŹNIAK-CAŁKA
JOANNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) CAŁKA PATRYK ERNEST, Bogdaniec (PL); WOŹNIAK-CAŁKA
JOANNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Przenośny tor do mini-golfa
Y1 (11) 69799
(51) A63C 17/12 (2006.01)
(21) 124997

(41) 2017 10 09
(22) 2016 03 25
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(72) WIKAREK JANUSZ, Chybie (PL)
(73) WIKAREK JANUSZ, Chybie (PL)
(54) Wrotka
Y1 (11) 69774
(41) 2017 06 19
(51) A63H 33/08 (2006.01)
(21) 124682
(22) 2015 12 16
(72) BUJAK EWA EDYTA, Kielce (PL)
(73) BUJAK EWA EDYTA, Kielce (PL)
(54) Zestaw rehabilitacyjny układanki sensorycznej, zwłaszcza dla
dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi
Y1 (11) 69816
(41) 2017 03 13
(51) B02C 13/04 (2006.01)
B02C 13/16 (2006.01)
B02C 13/00 (2006.01)
(21) 124365
(22) 2015 09 03
(72) KALWAJ JERZY, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Bijak rozdrabniacza materiałów ziarnistych
Y1 (11) 69764
(41) 2017 07 31
(51) B41M 3/16 (2006.01)
B41J 3/32 (2006.01)
B41J 11/00 (2006.01)
(21) 124791
(22) 2016 01 21
(72) KRZYWDA ROBERT, Poznań (PL)
(73) OFFICE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zestaw urządzeń do nanoszenia na nośnik kodu Braille’a
Y1 (11) 69845
(41) 2017 04 10
(51) B42D 15/02 (2006.01)
B43M 1/00 (2006.01)
(21) 124448
(22) 2015 10 05
(72) ZAJĄC JAN, Katowice (PL)
(73) ZAJĄC NINA PERGAMENA WYDAWNICTWA W STARYM
STYLU, Katowice (PL)
(54) Arkusz papieru, zwłaszcza listowego
Y1 (11) 69846
(41) 2015 12 21
(51) B42D 25/21 (2014.01)
G06K 19/07 (2006.01)
H04M 1/675 (2006.01)
G06F 1/16 (2006.01)
(21) 123150
(22) 2014 06 10
(72) FUK ANNA, Kraków (PL); TOKARCZYK KRZYSZTOF,
Stary Sącz (PL); SZARY MARCIN, Tarnobrzeg (PL)
(73) MOBID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Obudowa modułu identyfikacyjnego
Y1 (11) 69746
(41) 2016 07 04
(51) B42F 17/00 (2006.01)
B42F 7/14 (2006.01)
(21) 123678
(22) 2014 12 29
(72) ZYCH KATARZYNA, Zielona Góra (PL)
(73) ZYCH KATARZYNA WYDAWNICTWO BAJKOPIS, Zielona Góra (PL)
(54) Zestaw edukacyjny dla dzieci
Y1 (11) 69808
(41) 2017 08 28
(51) B43M 99/00 (2010.01)
(21) 124859
(22) 2016 02 15
(72) MAŁYSKA PAULINA, Zielona Góra (PL)
(73) CAPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(54) Składany organizator na biurko
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Y1 (11) 69807
(41) 2017 08 28
(51) B43M 99/00 (2010.01)
(21) 124860
(22) 2016 02 15
(72) MAŁYSKA KAROLINA, Zielona Góra (PL)
(73) CAPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(54) Składany organizator na biurko
Y1 (11) 69830
(41) 2017 01 02
(51) B60B 21/02 (2006.01)
B60R 19/00 (2006.01)
B60R 21/02 (2006.01)
(21) 124198
(22) 2015 06 24
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Pierścień obręczy felgi
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Y1 (11) 69793
(41) 2017 10 09
(51) B64D 47/06 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
(21) 125587
(22) 2016 09 15
(72) BŁACHOWICZ ANDRZEJ, Biadacz (PL); KURTASZ PAWEŁ,
Opole (PL)
(73) BŁACHOWICZ ANDRZEJ, Biadacz (PL)
(54) Lampa sygnalizacyjna światłości wysokiej
Y1 (11) 69837
(41) 2016 03 29
(51) B65D 1/10 (2006.01)
(21) 123408
(22) 2014 09 25
(72) CEGŁA TOMASZ, Bydgoszcz (PL)
(73) KLAR GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pobiedziska (PL)
(54) Opakowanie

Y1 (11) 69826
(41) 2015 11 23
(51) B60L 11/18 (2006.01)
(21) 123065
(22) 2014 05 12
(72) BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); PIECZORA EDWARD,
Gliwice (PL); POLNIK BARTOSZ, Rybnik (PL); KURPIEL WOJCIECH,
Gliwice (PL); GOŁĄBEK LUDWIK, Paniówki (PL); KONSEK RAFAŁ,
Rybnik (PL); DEJA PRZEMYSŁAW, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Moduł zasilania dla lokomotywy z własnym źródłem zasilania

Y1 (11) 69838
(41) 2016 04 11
(51) B65D 6/24 (2006.01)
B65D 77/02 (2006.01)
B65D 43/00 (2006.01)
(21) 123424
(22) 2014 09 30
(72) BŹDZIEL PAWEŁ, Kutno (PL)
(73) TOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janowice (PL)
(54) Opakowanie z zaślepkami

Y1 (11) 69762
(41) 2017 06 19
(51) B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
(21) 124672
(22) 2015 12 14
(72) KARWALA ŁUKASZ, Szarlejka (PL)
(73) KARWALA ŁUKASZ FIRMA LOOKART EKSPORT IMPORT,
Szarlejka (PL)
(54) Fotelik samochodowy dziecięcy

Y1 (11) 69814
(41) 2016 12 05
(51) B65D 43/16 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
(21) 124139
(22) 2015 05 31
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zamknięcie pojemnika

Y1 (11) 69831
(41) 2016 06 20
(51) B60R 19/20 (2006.01)
(21) 123608
(22) 2014 12 15
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Przechyłowy zderzak samochodowy przedni

Y1 (11) 69840
(41) 2016 11 07
(51) B65D 75/36 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
(21) 125063
(22) 2016 04 21
(30) PUV2015-31006
2015 04 25
CZ
(72) MERTA MARTIN, Sedliště (CZ); KAVEČKA KAMIL,
Frýdek-Mistek (CZ); ŠLAHOR PETER, Stařič (CZ)
(73) GUMBOOKS s.r.o., Bruzovice (CZ)
(54) Uniwersalny środek higieniczno-informacyjny

Y1 (11) 69791
(41) 2017 09 11
(51) B62D 33/02 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
(21) 125926
(22) 2017 01 12
(72) LADRA PIOTR, Ożarów (PL); POSIADAŁA BOGDAN,
Wierzchowisko (PL); ŚPIEWAK SZCZEPAN, Wąchock (PL)
(73) LADRA PIOTR, Ożarów (PL)
(54) Zespół mocujący burtę przyczepki towarowej
Y1 (11) 69823
(41) 2016 05 09
(51) B63H 21/17 (2006.01)
B63B 1/20 (2006.01)
(21) 123523
(22) 2014 11 03
(72) SKWAREK ANNA, Gdynia (PL)
(73) SKWAREK ANNA GREEN DREAM BOATS, Gdynia (PL)
(54) Łódź śródlądowa i morska przybrzeżna z zasilaniem solarnym
Y1 (11) 69760
(41) 2017 06 19
(51) B64C 25/52 (2006.01)
B64C 25/54 (2006.01)
B64C 25/00 (2006.01)
(21) 124674
(22) 2015 12 14
(72) STEFANEK ŁUKASZ, Warszawa (PL); MOTŁOCH JERZY, Kaczyce (PL)
(73) SZENDER MARCIN MSP, Drogomyśl (PL)
(54) Płozy bezzałogowego statku powietrznego

Y1 (11) 69778
(41) 2017 08 28
(51) B65G 1/04 (2006.01)
(21) 125738
(22) 2016 11 09
(30) 202016100970.7
2016 02 24
DE
(72) DESCHLER STEFAN, Augsburg (DE)
(73) Weha-Ludwig Werwein GmbH, Koenigsbrunn (DE)
(54) Uchwyt na płyty
Y1 (11) 69825
(41) 2016 05 09
(51) B65G 21/12 (2006.01)
(21) 123500
(22) 2014 10 27
(72) FURMANIK KAZIMIERZ, Kraków (PL); WÓJCICKI WALDEMAR,
Piotrków Trybunalski (PL); BIEDROWSKI TOMASZ, Drzewica (PL);
FAMULSKI WIESŁAW, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); FAMUR INSTITUTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Człon trasy przenośnika taśmowego
Y1 (11) 69792
(51) E01B 25/26 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(21) 125631

(41) 2017 08 28
(22) 2016 10 20
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(72) WĘŻYK JACEK ADAM, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Rozjazd kolejki podwieszonej
Y1 (11) 69781
(41) 2017 08 16
(51) E01C 5/06 (2006.01)
E01C 5/22 (2006.01)
(21) 126209
(22) 2017 04 04
(72) KOSTRZEWA BŁAŻEJ, Tomaszów (PL)
(73) KOSTRZEWA BŁAŻEJ GALABETON, Skaryszew (PL)
(54) Kostka brukowa
Y1 (11) 69829
(41) 2017 07 17
(51) E01F 9/604 (2016.01)
E01F 15/00 (2006.01)
(21) 125004
(22) 2016 01 11
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Profil plastikowy z odblaskiem do ostrzegania kierowcy o tym,
iż przed przejściem dla pieszych znajduje się pieszy
Y1 (11) 69779
(41) 2017 07 03
(51) E01F 9/658 (2016.01)
G09F 7/18 (2006.01)
(21) 125748
(22) 2016 11 14
(72) GABORY KRZYSZTOF, Otmuchów (PL)
(73) GABORY KRZYSZTOF ZAKŁAD REKLAMOWY ZNAKI PL,
Otmuchów (PL)
(54) Uchwyt do mocowania znaków drogowych do słupków
Y1 (11) 69843
(41) 2017 05 22
(51) E03F 5/20 (2006.01)
E03D 11/18 (2006.01)
E03C 1/284 (2006.01)
F16L 55/24 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
E03C 1/29 (2006.01)
(21) 125747
(22) 2016 11 14
(30) GM50209/2015
2015 11 16
AT
(72) SCHŰTZ CHRISTOPH, Schwechat (AT)
(73) HL Hutterer & Lechner GmbH, Himberg bei Wien (AT)
(54) Syfon z oddzielonymi komorami
Y1 (11) 69787
(41) 2017 08 28
(51) E03F 5/22 (2006.01)
(21) 124896
(22) 2016 02 25
(72) JANCZAK MARCIN, Grudziądz (PL); PREDEL SEBASTIAN,
Grudziądz (PL); KRAIŃSKI ARTUR, Dolna Grupa (PL); KWIATKOWSKI
ROBERT, Grudziądz (PL)
(73) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(54) Korpus zbiornika tłoczni ścieków
Y1 (11) 69815
(41) 2016 12 19
(51) E03F 9/00 (2006.01)
E03F 7/10 (2006.01)
(21) 124163
(22) 2015 06 10
(72) KUSIAK MARCIN, Głogów (PL)
(73) DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa (PL)
(54) Wysięgnik teleskopowy
Y1 (11) 69780
(51) E04C 2/296 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(62) 390764
(21) 125762

(41) 2011 09 26

(22) 2010 03 18
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(72) IWANIUK KRZYSZTOF, Sokolniki Las (PL)
(73) IWANIUK KRZYSZTOF, Sokolniki Las (PL)
(54) Konstrukcyjny panel budowlany
Y1 (11) 69749
(41) 2017 05 22
(51) E04C 3/36 (2006.01)
E04H 12/10 (2006.01)
E04B 1/28 (2006.01)
(21) 125550
(22) 2015 11 09
(72) SZKOPEK ZBIGNIEW, Wodzisław Śląski (PL)
(73) ENERGY COMPOSITES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Konstrukcja kratowa
Y1 (11) 69758
(41) 2017 07 03
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/68 (2006.01)
(21) 124702
(22) 2015 12 21
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe ze szczebliną
Y1 (11) 69809
(41) 2017 08 16
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E04B 1/26 (2006.01)
(21) 124843
(22) 2016 02 10
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL); STOKŁOSA ŁUKASZ,
Dobra (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Wspornik montażowy
Y1 (11) 69748
(41) 2017 05 08
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E05F 15/51 (2015.01)
F24F 13/16 (2006.01)
(21) 124536
(22) 2015 10 28
(72) DZIURZYŃSKI TOMASZ, Krynica-Zdrój (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Świetlik dachowy z unoszonym skrzydłem
Y1 (11) 69824
(41) 2016 05 09
(51) E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E01F 9/011 (2006.01)
(21) 123520
(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 czteroskrzydłowa
Y1 (11) 69775
(41) 2013 12 09
(51) E05B 1/00 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(62) 399453
(21) 124659
(22) 2012 06 06
(72) ROZMUS KRYSTYNA, Bujaków (PL)
(73) ROZMUS KRYSTYNA NG SYSTEM NOVAGLAS SYSTEM,
Bujaków (PL)
(54) Urządzenie do zamykania drzwi
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Y1 (11) 69804
(41) 2017 09 11
(51) E05B 15/02 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
(21) 124935
(22) 2016 03 08
(72) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(73) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(54) Listwa przymykowa do zamka furtki
Y1 (11) 69844
(41) 2015 10 12
(51) E05D 7/02 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
(21) 122963
(22) 2014 04 02
(72) ZIĘBA MIROSŁAW EDWARD, Łódź (PL)
(73) ZIĘBA MIROSŁAW EDWARD, Łódź (PL)
(54) Drzwi skrzydłowe otwierane w dwóch kierunkach
Y1 (11) 69817
(41) 2016 06 06
(51) E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 123747
(22) 2015 01 27
(30) 201420711976.5
2014 11 24
CN
(72) HU DINGYI, Yuyao City (CN)
(73) NINGBO RICHE MACHINERY CO. LTD, Yuyao City (CN)
(54) Urządzenie blokujące wózek drzwi przesuwnych
Y1 (11) 69833
(41) 2015 12 07
(51) E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 123132
(22) 2014 06 02
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ukryta ościeżnica bezprogowa do drzwi otwieranych do wewnątrz
Y1 (11) 69756
(41) 2017 07 03
(51) E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 124716
(22) 2015 12 23
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica nakładkowa do drzwi przylgowych otwieranych do
wewnątrz pomieszczenia
Y1 (11) 69755
(41) 2017 07 03
(51) E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 124717
(22) 2015 12 23
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica nakładkowa do drzwi otwieranych na zewnątrz
pomieszczenia
Y1 (11) 69745
(41) 2016 10 10
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 123968
(22) 2015 04 04
(72) SARNOWSKI JACEK, Gdynia (PL)
(73) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
Y1 (11) 69754
(41) 2017 07 03
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
(21) 124745
(22) 2015 12 31
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
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(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
Y1 (11) 69800
(41) 2017 09 25
(51) E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/68 (2006.01)
(21) 124971
(22) 2016 03 16
(72) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(73) BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Listwa dylatacyjna do montażu ciepłego
Y1 (11) 69773
(41) 2017 06 19
(51) E06B 1/70 (2006.01)
(21) 124679
(22) 2015 12 15
(72) BIERNAT ANETA, Bartąg (PL)
(73) EUROPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek (PL)
(54) Profil podokienny symetryczny
Y1 (11) 69759
(41) 2017 06 19
(51) E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(21) 124681
(22) 2015 12 15
(72) BIERNAT ANETA, Bartąg (PL)
(73) EUROPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek (PL)
(54) Profil podokienny asymetryczny
Y1 (11) 69753
(41) 2017 07 17
(51) E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 124756
(22) 2016 01 11
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Rama skrzydła drzwi otwieranych na zewnątrz pomieszczenia
Y1 (11) 69752
(41) 2017 07 17
(51) E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 124757
(22) 2016 01 11
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Rama skrzydła drzwi przylgowych otwieranych do wewnątrz
pomieszczenia
Y1 (11) 69788
(41) 2015 05 25
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
(21) 122571
(22) 2013 11 20
(72) KMIEĆ JACEK, Leżajsk (PL)
(73) KMIEĆ JACEK ECO TERM PLUS SPÓŁKA CYWILNA,
Leżajsk (PL); OTRĘBA-KMIEĆ DOROTA ECO TERM PLUS SPÓŁKA
CYWILNA, Leżajsk (PL)
(54) Element usztywniający do okien z tworzyw sztucznych
Y1 (11) 69795
(41) 2017 05 22
(51) E06B 3/46 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 125105
(22) 2016 05 10
(72) GRALAK JAN, Klotyldzin (PL)
(73) GRALAK JAN GRAJAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Klotyldzin (PL)
(54) Wrota reaktora
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Y1 (11) 69827
(41) 2015 11 09
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
(21) 123051
(22) 2014 04 30
(72) BARAN KRYSPIN, Zawiercie (PL); KISTER DARIUSZ, Lublin (PL)
(73) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zawiercie (PL)
(54) Prowadnica kątowa, zwłaszcza rolety
Y1 (11) 69820
(41) 2015 07 20
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/48 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
(21) 123646
(22) 2015 01 02
(30) 14461502.8
2014 01 07
EP
(72) MUSZYŃSKI MACIEJ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Łącznik osłony rolety
Y1 (11) 69818
(41) 2016 07 04
(51) E06B 9/52 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 123669
(22) 2014 12 23
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Profil do mocowania w ramie okna
Y1 (11) 69822
(41) 2016 06 06
(51) E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/86 (2006.01)
E06B 9/90 (2006.01)
E05B 65/02 (2006.01)
(21) 123587
(22) 2014 12 04
(72) SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL); SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL)
(73) PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kalisz (PL)
(54) Zamek zwijanej zasłony otworów okiennych i drzwiowych,
zwłaszcza moskitiery
Y1 (11) 69841
(41) 2015 09 28
(51) F02K 3/04 (2006.01)
F02K 3/06 (2006.01)
(21) 122937
(22) 2014 03 24
(72) SZAFRAN KRZYSZTOF, Nadarzyn (PL); EJMOCKI DARIUSZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Profil pierścienia kołowego do zastosowań w napędach lotniczych
Y1 (11) 69798
(41) 2017 10 09
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
(21) 124999
(22) 2016 03 25
(72) GNAROWSKI WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); ARASZKIEWICZ
PIOTR, Mińsk Mazowiecki (PL); ĆMIL MICHAŁ, Warszawa (PL);
ABRATOWSKI PAWEŁ, Stalowa Wola (PL); POKORSKI MICHAŁ,
Sochaczew (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Wirnik turbiny wiatrowej małej mocy o pionowej osi obrotu
Y1 (11) 69786
(51) F16G 3/00 (2006.01)
F16G 3/04 (2006.01)
F16G 3/02 (2006.01)
(21) 122306

(30)
(72)
(73)
(54)

Nr 3/2018

202012008090.3
2012 08 24
DE
GOLY SASCHA, Diekholzen (DE)
Mettler-Toledo Garvens GmbH, Giesen (DE)
Taśma przenośnika dla urządzenia przenośnikowego

Y1 (11) 69763
(41) 2016 06 06
(51) F16L 19/065 (2006.01)
F16L 55/07 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
(21) 123583
(22) 2014 12 02
(72) MRÓZ ANDRZEJ, Gdów (PL)
(73) MRÓZ ANDRZEJ TERMOKONTROL, Gdów (PL)
(54) Mufa przyłączeniowa
Y1 (11) 69794
(41) 2013 07 22
(51) F21V 8/00 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
(62) 397783
(21) 125121
(22) 2012 01 12
(72) DZIDA WOJCIECH, Pszczyna (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(54) Scalone źródło światła
Y1 (11) 69777
(41) 2017 07 17
(51) F21V 15/01 (2006.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21W 131/40 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
(21) 125723
(22) 2016 02 18
(72) SUSEK MICHAŁ, Warszawa (PL); ROSŁONEK PATRYK,
Warszawa (PL)
(73) INTELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przemysłowa oświetleniowa oprawa hermetyczna
Y1 (11) 69767
(41) 2017 04 24
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(21) 124505
(22) 2015 10 20
(72) PURTAK MARCIN, Cieszyn (PL)
(73) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn (PL)
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego
Y1 (11) 69769
(41) 2017 04 24
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(21) 124506
(22) 2015 10 20
(72) PURTAK MARCIN, Cieszyn (PL)
(73) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn (PL)
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego
Y1 (11) 69770
(41) 2017 04 24
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(21) 124507
(22) 2015 10 20
(72) PURTAK MARCIN, Cieszyn (PL)
(73) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn (PL)
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego

(41) 2014 03 03

Y1 (11) 69771
(41) 2017 04 24
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(21) 124508
(22) 2015 10 20
(72) PURTAK MARCIN, Cieszyn (PL)
(73) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn (PL)
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego

(22) 2013 08 20

Y1 (11) 69772
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(21) 124509

(41) 2017 04 24
(22) 2015 10 20

Nr 3/2018
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(72) PURTAK MARCIN, Cieszyn (PL)
(73) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn (PL)
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego
Y1 (11) 69757
(41) 2017 07 03
(51) F23D 1/00 (2006.01)
(21) 124714
(22) 2015 12 22
(72) GREŃ BOLESŁAW, Pszczyna (PL); GREŃ GRAŻYNA, Pszczyna (PL)
(73) ZAKŁAD ŚLUSARSKI GREŃ SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna (PL)
(54) Palnik do spalania biopaliwa
Y1 (11) 69828
(41) 2015 10 26
(51) F23H 13/00 (2006.01)
F23H 17/02 (2006.01)
(21) 123004
(22) 2014 04 14
(72) KOŁTON KRZYSZTOF, Orawka (PL); KOŁTON WOJCIECH,
Orawka (PL)
(73) KOŁTON WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka
(PL); KOŁTON KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka (PL)
(54) Element rusztu przesuwnego pieca
Y1 (11) 69819
(41) 2016 03 14
(51) F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
(21) 123668
(22) 2014 12 23
(72) DĘSOŁ BOGDAN, Bobrek (PL)
(73) DĘSOŁ BOGDAN, Bobrek (PL)
(54) Wywiewna kratka wentylacyjna z piórami wahliwymi do samoczynnego regulowania przepływu powietrza
Y1 (11) 69812
(41) 2016 09 26
(51) F24H 3/00 (2006.01)
F24H 9/02 (2006.01)
(21) 123912
(22) 2015 03 21
(72) GOCŁOWSKA MAGDALENA, Ostrołęka (PL)
(73) STARGLASS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka (PL)
(54) Dekoracyjny grzejnik
Y1 (11) 69805
(41) 2017 08 28
(51) F41F 7/00 (2006.01)
F41F 3/065 (2006.01)
F41F 3/042 (2006.01)
F42C 14/06 (2006.01)
F42C 9/14 (2006.01)
(21) 124888
(22) 2016 02 24
(72) SZCZEPANIK RYSZARD, Warszawa (PL); ŻYLUK ANDRZEJ,
Warszawa (PL); BULER WIESŁAW, Warszawa (PL); PIETRASZEK
MARIUSZ, Dosin (PL); KLEMBA TOMASZ, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych
Y1 (11) 69821
(41) 2015 08 03
(51) G01G 7/04 (2006.01)
(21) 123622
(22) 2012 02 29
(72) BÉGUIN CHRISTOPHE, Wetzikon (CH); KOEPPEL THOMAS,
Oetwil am See (CH); BALTISBERGER STEPHAN, Gossau (CH)
(73) Mettler-Toledo GmbH, Greifensee (CH)
(54) Moduł wagowy działający według zasady magnetycznej kompensacji sił z optoelektronicznym czujnikiem położenia
Y1 (11) 69782
(51) G01L 5/00 (2006.01)

(41) 2015 10 12
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G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(62) 407714
(21) 126406
(22) 2014 03 31
(72) TARKOWSKI PIOTR, Lublin (PL); BUDZYŃSKI PIOTR,
Nowogród (PL); PYTKA JAROSŁAW, Lublin (PL); JÓŹWIK JERZY,
Lublin (PL); KAZNOWSKI ŁUKASZ, Poniatowa (PL); PIASKOWSKI
MICHAŁ, Szczebrzeszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnią
Y1 (11) 69783
(41) 2015 10 12
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(62) 407717
(21) 126409
(22) 2014 03 31
(72) TARKOWSKI PIOTR, Lublin (PL); BUDZYŃSKI PIOTR,
Nowogród (PL); PYTKA JAROSŁAW, Lublin (PL); JÓŹWIK JERZY,
Lublin (PL); KAZNOWSKI ŁUKASZ, Poniatowa (PL); PIASKOWSKI
MICHAŁ, Szczebrzeszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni
podłoża odkształcalnego
Y1 (11) 69790
(41) 2015 08 03
(51) G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/07 (2006.01)
(21) 122765
(22) 2014 01 30
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Prowadnik dolny do drzwi szklanych
Y1 (11) 69802
(41) 2015 06 22
(51) G06F 13/00 (2006.01)
G06F 3/12 (2006.01)
G06Q 90/00 (2006.01)
(62) 406461
(21) 124958
(22) 2013 12 10
(72) OLCZYK KRZYSZTOF, Zabrze (PL)
(73) EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Stacja dokująca dla drukarki fiskalnej
Y1 (11) 69784
(41) 2016 01 18
(51) G09F 3/18 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
(21) 123219
(22) 2014 07 04
(72) DZIEDZIC TOMASZ, Łańcut (PL)
(73) SYRIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Uniwersalna oprawka do metkowania regałów
Y1 (11) 69806
(41) 2017 04 10
(51) G09F 3/20 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
(21) 124466
(22) 2015 10 08
(72) MAŁYSKA WALDEMAR, Warszawa (PL); JAŁOSZYŃSKI
KRZYSZTOF, Bielawy (PL)
(73) MAŁYSKA WALDEMAR, Warszawa (PL); JAŁOSZYŃSKI
KRZYSZTOF, Bielawy (PL)
(54) Uchwyt listwy cenowo-reklamowej
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Y1 (11) 69835
(41) 2016 03 14
(51) H01H 3/28 (2006.01)
H01F 7/16 (2006.01)
(21) 123383
(22) 2014 09 10
(72) WALESIAK MAREK, Warszawa (PL)
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Elektromechaniczna cewka podnapięciowa do wyłączników
średniego napięcia
Y1 (11) 69797
(41) 2017 10 09
(51) H02M 5/45 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02M 1/088 (2006.01)
(21) 125000
(22) 2016 03 25
(72) KOŁODZIEJ HENRYK, Żory (PL); SONTOWSKI JACEK, Bytom (PL);
ZYGMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL)
(73) ENEL-PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przyszowice (PL)
(54) Zespół blach połączeniowych dla 3-poziomowego wysokonapięciowego przekształtnika tranzystorowego AC/DC/AC
Y1 (11) 69811
(41) 2015 08 31
(51) H03H 7/00 (2006.01)
H01R 4/12 (2006.01)
H01R 4/02 (2006.01)
H01G 4/224 (2006.01)
H01G 2/04 (2006.01)
H01C 1/028 (2006.01)
H01R 9/16 (2006.01)
(21) 123854
(22) 2015 02 27
(30) MI2014A000315
2014 02 28
IT
(72) DOREANO PIERINO DE MARCO, Zoldo Alto (IT)
(73) D.E.M. SPA, Longarone (IT)
(54) Tłumik zakłóceń do urządzeń elektrycznych
Y1 (11) 69813
(41) 2016 10 10
(51) H05K 5/02 (2006.01)
G12B 9/00 (2006.01)
H02B 15/00 (2006.01)
(21) 123956
(22) 2015 04 01
(72) JACKIEWICZ JACEK, Arynów (PL)
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Profil mocowania panelu operatorskiego do jednostki centralnej zabezpieczenia elektroenergetycznego
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
1

A01B 23/02 (2006.01)
A01B 19/08 (2006.01)
A01C 7/04 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01G 1/04 (2006.01)
A01G 1/08 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A41B 9/00 (2006.01)
A41B 11/14 (2006.01)
A41B 9/00 (2006.01)
A41B 11/14 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.
2

69761
69761*
69803
69803*
69747
69834
69751
69765
69765*
69766
69766*
69765*

Symbol
MKP
1

A41C 1/08 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)
A41C 1/08 (2006.01)
A41F 19/00 (2006.01)
A45D 42/10 (2006.01)
A47B 21/00 (2006.01)
A47B 57/10 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 11/10 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.
2

69765*
69766*
69766*
69832
69785*
69801
69796
69754*
69836
69836*
69842
69785

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

1

A47G 19/22 (2006.01)
A47J 47/18 (2006.01)
A47L 13/00 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
A61B 5/18 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
A61M 1/00 (2006.01)
A63B 67/02 (2006.01)
A63C 17/12 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
B02C 13/04 (2006.01)
B02C 13/16 (2006.01)
B02C 13/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B41J 3/32 (2006.01)
B41J 11/00 (2006.01)
B41M 3/16 (2006.01)
B42D 15/02 (2006.01)
B42D 25/21 (2014.01)
B42F 17/00 (2006.01)
B42F 7/14 (2006.01)
B43M 1/00 (2006.01)
B43M 99/00 (2010.01)
B43M 99/00 (2010.01)
B60B 21/02 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
B60R 19/00 (2006.01)
B60R 21/02 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
B63B 1/20 (2006.01)
B63H 21/17 (2006.01)
B64C 25/52 (2006.01)
B64C 25/54 (2006.01)
B64C 25/00 (2006.01)
B64D 47/06 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 1/10 (2006.01)
B65D 6/24 (2006.01)
B65D 77/02 (2006.01)
B65D 43/00 (2006.01)
B65D 43/16 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
B65D 75/36 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65G 21/12 (2006.01)
E01B 25/26 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01C 5/22 (2006.01)
E01F 9/604 (2016.01)
E01F 15/00 (2006.01)
E01F 9/658 (2016.01)
E01F 9/011 (2006.01)
E03C 1/284 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
E03C 1/29 (2006.01)
E03D 11/18 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
E03F 7/10 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/28 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)

Nr 3/2018
2

69750
69776
69776*
69839
69839*
69768
69768*
69789
69810
69799
69774
69816
69816*
69816*
69795*
69764*
69764*
69764
69845
69846
69746
69746*
69845*
69808
69807
69830
69826
69762
69762*
69830*
69830*
69831
69791
69791*
69823*
69823
69760
69760*
69760*
69793
69842*
69837
69838
69838*
69838*
69814
69814*
69840
69840*
69778
69825
69792
69781
69781*
69829
69829*
69779
69824*
69843*
69843*
69843*
69843*
69843
69787
69815
69815*
69780*
69749*
69809*

1

E04B 1/26 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04C 3/36 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04G 21/04 (2006.01)
E04H 12/10 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
E05B 65/02 (2006.01)
E05D 7/02 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05F 15/51 (2015.01)
E06B 3/68 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/68 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/48 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/86 (2006.01)
E06B 9/90 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
F02K 3/04 (2006.01)
F02K 3/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F16G 3/00 (2006.01)
F16G 3/04 (2006.01)
F16G 3/02 (2006.01)
F16L 55/24 (2006.01)

2

69809*
69780
69749
69758
69809
69748
69819*
69776*
69749*
69824
69824*
69775
69775*
69804
69804*
69822*
69844
69844*
69817
69748*
69758*
69809*
69817*
69833
69833*
69756
69756*
69755
69755*
69745
69745*
69754
69754*
69800
69800*
69773
69759
69759*
69753
69753*
69753*
69752
69752*
69752*
69788
69788*
69795
69795*
69827
69827*
69827*
69820
69820*
69820*
69818
69818*
69822
69822*
69822*
69792*
69841
69841*
69798
69798*
69798*
69786
69786*
69786*
69843*

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

F16L 19/065 (2006.01)
F16L 55/07 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21V 21/14 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F21V 15/01 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21W 131/40 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23H 13/00 (2006.01)
F23H 17/02 (2006.01)
F24B 15/04 (2006.01)
F24F 13/16 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24H 3/00 (2006.01)
F24H 9/02 (2006.01)
F41F 7/00 (2006.01)
F41F 3/065 (2006.01)
F41F 3/042 (2006.01)
F42C 14/06 (2006.01)
F42C 9/14 (2006.01)
G01G 7/04 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/26 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)

2

69763
69763*
69793*
69777*
69777*
69836*
69836*
69785*
69794
69777
69767
69769
69770
69771
69772
69777*
69777*
69757
69828
69828*
69776*
69748*
69763*
69819
69819*
69812
69812*
69805
69805*
69805*
69805*
69805*
69821
69782
69782*
69783

1

G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/07 (2006.01)
G06F 1/16 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
G06F 3/12 (2006.01)
G06K 19/07 (2006.01)
G06Q 90/00 (2006.01)
G06Q 90/00 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
G09F 3/18 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 3/20 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
G12B 9/00 (2006.01)
H01C 1/028 (2006.01)
H01F 7/16 (2006.01)
H01G 4/224 (2006.01)
H01G 2/04 (2006.01)
H01H 3/28 (2006.01)
H01R 4/12 (2006.01)
H01R 4/02 (2006.01)
H01R 9/16 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02B 15/00 (2006.01)
H02M 5/45 (2006.01)
H02M 1/088 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)
H04M 1/675 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)

2

69783*
69782*
69783*
69839*
69782*
69783*
69790
69790*
69846*
69802
69802*
69846*
69801*
69802*
69779*
69794*
69784
69784*
69806
69806*
69813*
69811*
69835*
69811*
69811*
69835
69811*
69811*
69811*
69797*
69813*
69797
69797*
69811
69846*
69813

875

1

2

1

2

69789
69790
69791
69792
69793
69794
69795
69796
69797
69798
69799
69800
69801
69802
69803
69804
69805
69806
69807
69808
69809
69810
69811
69812
69813
69814
69815
69816
69817

A61M 1/00 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
E01B 25/26 (2006.01)
B64D 47/06 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
A47B 57/10 (2006.01)
H02M 5/45 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
A63C 17/12 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
A47B 21/00 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
A01C 7/04 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
F41F 7/00 (2006.01)
G09F 3/20 (2006.01)
B43M 99/00 (2010.01)
B43M 99/00 (2010.01)
E04D 13/03 (2006.01)
A63B 67/02 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)
F24H 3/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
B65D 43/16 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
B02C 13/04 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)

69818
69819
69820
69821
69822
69823
69824
69825
69826
69827
69828
69829
69830
69831
69832
69833
69834
69835
69836
69837
69838
69839
69840
69841
69842
69843
69844
69845
69846

E06B 9/52 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
G01G 7/04 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
B63H 21/17 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
B65G 21/12 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
F23H 13/00 (2006.01)
E01F 9/604 (2016.01)
B60B 21/02 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
A41F 19/00 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
A01G 1/08 (2006.01)
H01H 3/28 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
B65D 1/10 (2006.01)
B65D 6/24 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
B65D 75/36 (2006.01)
F02K 3/04 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
E05D 7/02 (2006.01)
B42D 15/02 (2006.01)
B42D 25/21 (2014.01)

85
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

69745
69746
69747
69748
69749
69750
69751
69752
69753
69754
69755
69756
69757
69758
69759
69760
69761
69762
69763
69764
69765
69766

E06B 1/12 (2006.01)
B42F 17/00 (2006.01)
A01G 1/04 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04C 3/36 (2006.01)
A47G 19/22 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
B64C 25/52 (2006.01)
A01B 23/02 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
F16L 19/065 (2006.01)
B41M 3/16 (2006.01)
A41B 9/00 (2006.01)
A41B 9/00 (2006.01)

69767
69768
69769
69770
69771
69772
69773
69774
69775
69776
69777
69778
69779
69780
69781
69782
69783
69784
69785
69786
69787
69788

F21V 35/00 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
A47J 47/18 (2006.01)
F21V 15/01 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
E01F 9/658 (2016.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G09F 3/18 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)
F16G 3/00 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)

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).
122162
122214
123129
124120
124465

26/2014
02/2015
25/2015
25/2016
08/2017

124535
124638
124654
125850

13/2017
12/2017
13/2017
09/2017

86
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).
122260
122372
122690
124772

03/2015
06/2015
14/2015
15/2017

124789
124846
124996

16/2017
17/2017
20/2017
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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) 68132 2017 10 18 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 09 stycznia 2017r. udzielono pełnej i niewyłącznej
licencji na użytkowanie wzoru użytkowego nr Ru.68132 spółce
MDM NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019
(Y1) 68382 2017 10 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(Y1) 68574 2017 10 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(Y1) 68677 2017 10 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo, Polska 220018395
i dokonanie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork, Polska 220018395
(Y1) 68678 2017 10 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo, Polska 220018395
i dokonanie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork, Polska 220018395
(Y1) 68679 2017 10 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo, Polska 220018395
i dokonanie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork, Polska 220018395
(Y1) 68704 2017 10 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo, Polska 220018395
i dokonanie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork, Polska 220018395
(Y1) 68705 2017 10 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo, Polska 220018395
i dokonanie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork, Polska 220018395

Nr 3/2018

(Y1) 68812 2017 10 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo, Polska 220018395
i dokonanie wpisu: NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork, Polska 220018395
(Y1) 68894 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NAGRABA ARTUR, Wieliczka, Polska;
ŻEBRACKI MARIUSZ, Niepołomice, Polska i dokonanie wpisu: NAGRABA ARTUR, Wieliczka, Polska
(Y1) 68960 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów,
Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów, Polska 431184288
(Y1) 69472 2017 10 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIKANA BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 060518598 i dokonanie wpisu: BIOENERGIA PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 060518598
88
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
unieważnionego prawa ochronnego, datę unieważnienia oraz treść
decyzji.
(Y1) 66539

2016 06 14

Unieważniono w całości.
89

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) 65373
(Y1) 65379
(Y1) 65423
(Y1) 65426
(Y1) 65428
(Y1) 65429
(Y1) 65430
(Y1) 65431
(Y1) 65432
(Y1) 65434
(Y1) 65436
(Y1) 65467
(Y1) 65469
(Y1) 65475
(Y1) 65500
(Y1) 65568
(Y1) 65658
(Y1) 65699
(Y1) 65830
(Y1) 65949
(Y1) 66077
(Y1) 66655
(Y1) 66797
(Y1) 67028
(Y1) 67113

2017 03 11
2017 03 27
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 09
2017 03 18
2017 03 31
2016 12 15
2017 03 31
2017 03 26
2017 02 24
2017 03 20
2017 02 27
2017 03 23
2017 03 28
2017 02 14
2017 02 20
2017 02 04

(Y1) 67117
(Y1) 67122
(Y1) 67123
(Y1) 67136
(Y1) 67169
(Y1) 67230
(Y1) 67232
(Y1) 67279
(Y1) 67280
(Y1) 67284
(Y1) 67287
(Y1) 67291
(Y1) 67331
(Y1) 67335
(Y1) 67336
(Y1) 67340
(Y1) 67565
(Y1) 67659
(Y1) 67660
(Y1) 67662
(Y1) 67663
(Y1) 67845
(Y1) 68136
(Y1) 68449
(Y1) 68450

2017 02 15
2017 02 28
2017 03 01
2016 12 02
2016 12 12
2017 02 20
2017 02 24
2017 02 02
2017 02 13
2017 03 12
2017 03 22
2017 03 29
2017 02 10
2017 03 06
2017 03 12
2017 03 28
2017 03 28
2017 02 13
2017 02 28
2017 03 05
2017 03 08
2016 01 21
2012 11 06
2017 02 03
2017 02 18

Nr 3/2018
(Y1) 68452
(Y1) 68454
(Y1) 68455
(Y1) 68456
(Y1) 68457
(Y1) 68490
(Y1) 68491
(Y1) 68493
(Y1) 68533
(Y1) 68535
(Y1) 68553
(Y1) 68573
(Y1) 68575

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 02 27
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 04
2017 03 12
2017 03 03
2017 03 06
2017 03 12
2017 02 12
2017 02 28
2016 05 08
2017 02 18
2017 02 27

(Y1) 68576
(Y1) 68578
(Y1) 68579
(Y1) 68583
(Y1) 68612
(Y1) 68621
(Y1) 68658
(Y1) 68680
(Y1) 68682
(Y1) 68724
(Y1) 68754
(Y1) 68876
(Y1) 68977

2017 02 27
2017 03 05
2017 03 05
2017 03 07
2017 03 13
2017 03 28
2017 03 22
2017 03 12
2017 03 19
2017 03 26
2017 03 18
2017 02 08
2017 03 23

877
90

DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego albo kod i numer prawa ochronnego, 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.
(Y1) 68666 01/2018 08 01 2018

Uchylono decyzję o wygaśnięciu prawa ochronnego.
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Nr 3/2018

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

91
REJESTRACJA
(od nr 23 919 do nr 24 004)
(51) 12-12
(11) 23919
(22) 2017 09 19
(21) 25882
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.
(72) DZIERŻKO-BUKAL IWONA, KWIATKOWSKI TOMASZ,
ŚREDNIAWA MAREK
(54) Wózek
(55)

(54) Oprawa oświetleniowa LED
(55)

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

(51) 23-01
(11) 23920
(22) 2017 08 29
(21) 25801
(73) CIEŚLIŃSKA ANNA KAROLINA, Woryty, PL. ; ŻYWICKI
MIROSŁAW JAN, Olsztyn, PL.
(72) CIEŚLIŃSKA ANNA KAROLINA, ŻYWICKI MIROSŁAW JAN
(54) Rurka filtracyjna do napojów
(55)

(51) 26-05
(11) 23921
(22) 2017 08 24
(73) JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa, PL.
(72) JURASZ SŁAWOMIR

(21) 25785

26-05
(11) 23922
(22) 2017 09 28
JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa, PL.
JURASZ SŁAWOMIR
Oprawa oświetleniowa LED

(21) 25904

(51) 23-01
(11) 23923
(22) 2017 09 27
(21) 25899
(73) CERTOOLS SPÓŁKA JAWNA PIOTR CZEKALSKI, KRZYSZTOF
HANKE, Pabianice, PL.
(72) CZEKALSKI PAWEŁ, MILLER PIOTR
(54) Denko wkładu filtracyjnego
(55)

Nr 3/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

31-00
(11) 23924
(22) 2017 09 25
PSIUCH BARTOSZ, Mysłowice, PL.
PSIUCH BARTOSZ
Bęben napędzający przenośnika spiralnego

(21) 25893

(51) 14-04
(11) 23925
(22) 2017 05 29
(21) 25590
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Witryna internetowa
(55)

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

06-06, 06-08 (11) 23926 (22) 2017 09 14
2017 03 14
(PL)
DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń, PL.
LENART KAMIL
Wieszakowy przybornik

(72) RUSIN ANITA
(54) Torba-plecak
(55)

(51) 13-03, 08-08 (11) 23929
(22) 2017 04 01
(21) 25440
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW
(54) Uchwyt równoległy do przewodów jezdnych
(55)

(21) 25869

19-08
(11) 23927
(22) 2017 09 08
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
JAREMA JOANNA
Etykieta na wyroby kosmetyczne

(21) 25830

(51) 03-01
(11) 23928
(22) 2017 09 13
(73) RUSIN ANITA, Pawłowice, PL.

(21) 25861

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(51) 13-03
(11) 23930
(22) 2017 04 01
(21) 25439
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW
(54) Izolator cięgnowy
(55)

880
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(51) 13-03, 08-08 (11) 23931
(22) 2017 04 06
(21) 25438
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA
(54) Uchwyt krańcowy do liny nośnej lub przewodu jezdnego
(55)

(51) 32-00
(11) 23932
(22) 2017 01 10
(21) 25185
(73) PCG ACADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(72) LEWOC LESZEK, ADAMIAK MATEUSZ, LEGUTKO MAREK,
KOPKA DAMIAN
(54) Wzór graficzny
(55)

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

25-02
(11) 23933
(22) 2017 04 06
BIERNAT KRYSTIAN, Przystałowice Małe, PL.
BIERNAT KRYSTIAN
Drzwi garażowe

Nr 3/2018

(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW
(54) Uchwyt wieszakowy do liny nośnej
(55)

(51) 08-08, 13-03 (11) 23935 (22) 2017 04 01
(21) 25448
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW
(54) Uchwyt prostopadły do przewodu jezdnego
(55)

(21) 25457

(51) 13-03, 08-08 (11) 23934
(22) 2017 04 01
(21) 25449
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.

(51) 08-08, 13-03 (11) 23936
(22) 2017 04 01
(21) 25442
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Uchwyt równoległy lina-drut
(55)

(51) 32-00
(11) 23937
(22) 2017 08 31
(21) 25807
(73) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(72) WÓJCIK MACIEJ
(54) Ornament opakowania
(55)

(51) 13-03, 08-08 (11) 23938
(22) 2017 04 01
(21) 25441
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW
(54) Uchwyt równoległy lina-lina
(55)

(51) 06-01
(11) 23939
(22) 2017 10 18
(21) 25944
(73) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) KWIATKOWSKA MAŁGORZATA, CZERNIAKOWSKA-MASIAK
AGATA
(54) Mebel do siedzenia
(55)
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(51) 10-04
(11) 23940
(22) 2017 09 21
(21) 25890
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin, PL.
(72) STASIAK MATEUSZ, MOLENDA MAREK, NOSEK SŁAWOMIR
(54) Urządzenie pomiarowe
(55)

(51) 10-04
(11) 23941
(22) 2017 09 21
(21) 25891
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin, PL.
(72) STASIAK MATEUSZ, MOLENDA MAREK, NOSEK SŁAWOMIR
(54) Urządzenie pomiarowe
(55)

(51) 06-01
(11) 23942
(22) 2017 10 18
(21) 25942
(73) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) KWIATKOWSKA MAŁGORZATA, CZERNIAKOWSKA-MASIAK
AGATA
(54) Mebel do siedzenia
(55)

(51) 06-01, 06-04 (11) 23943 (22) 2017 10 18
(21) 25945
(73) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) KWIATKOWSKA MAŁGORZATA, CZERNIAKOWSKA-MASIAK
AGATA
(54) Skrzynia z siedziskiem
(55)
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(51) 06-01
(11) 23944
(22) 2017 10 18
(21) 25946
(73) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) KWIATKOWSKA MAŁGORZATA, CZERNIAKOWSKA-MASIAK
AGATA
(54) Mebel do siedzenia
(55)

(51) 06-01
(11) 23945
(22) 2017 10 18
(21) 25947
(73) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) KWIATKOWSKA MAŁGORZATA, CZERNIAKOWSKA-MASIAK
AGATA
(54) Mebel do siedzenia
(55)

(51) 06-01
(11) 23946
(22) 2017 10 18
(21) 25941
(73) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) KWIATKOWSKA MAŁGORZATA, CZERNIAKOWSKA-MASIAK
AGATA
(54) Mebel do siedzenia
(55)

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

09-05
(11) 23947
(22) 2017 07 07
ŁOŚ ROBERT, Śledziejowice, PL.
ŁOŚ ROBERT
Opakowanie

(21) 25690

(51) 32-00
(11) 23948
(22) 2017 09 13
(21) 25855
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) MALINOWSKA EWA, PRUSZKO ANNA

Nr 3/2018

(54) Wystrój lokalu
(55)

(51) 08-08, 13-03 (11) 23949
(22) 2017 04 01
(21) 25447
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,
KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW
(54) Uchwyt podwieszeniowy do lin
(55)

(51) 32-00
(11) 23950
(22) 2017 08 31
(21) 25806
(73) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(72) WÓJCIK MACIEJ
(54) Ornament opakowania
(55)

(51) 08-08, 13-03 (11) 23951
(22) 2017 04 01
(21) 25446
(73) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KUCA MIROSŁAW, KUCA DAMIAN, SZAJNERT WITOLD,
PESTRAK RAFAŁ, SAMBORSKI ARTUR, LEOSZEWSKI PIOTR,
STAŃCZUK ROMAN, MAJCHRZYCKI ADAM, ROJEK ARTUR,
MAJEWSKI WIESŁAW, WESOŁOWSKI PIOTR, KNYCH TADEUSZ,
MAMALA ANDRZEJ, KAWECKI ARTUR, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
KIESIEWICZ GRZEGORZ, SMYRAK BEATA, SCIĘŻOR WOJCIECH,

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

KORZEŃ KINGA, KOWAL RADOSŁAW, FRANCZAK KRYSTIAN,
GRZEBINOGA JUSTYNA, SIEJA-SMAGA ELIZA, NOWAK ANDRZEJ,
KORDASZEWSKI SZYMON, ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA,
ZAJKOWSKI ZDZISŁAW
(54) Uchwyt wieszakowy do drutu jezdnego
(55)

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

09-01
(11) 23952
(22) 2017 08 07
WIĘCKIEWICZ KACPER, Płaza, PL.
WIĘCKIEWICZ KACPER
Puszka na napoje

(21) 25761
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(72) PAWLAK BARTŁOMIEJ, STAWARSKI ŁUKASZ
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-03
(11) 23956
(22) 2017 03 20
(21) 25384
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) Malinowska Małgorzata, Kempa Tomasz, Ludka Filip
(54) Stół
(55)

(51) 06-03, 06-04 (11)
23957
(22)2017 03
20 (21)
25394
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) PAWLAK BARTŁOMIEJ, STAWARSKI ŁUKASZ
(54) Zestaw mebli
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 23953
(22) 2017 07 18
SZAFRAN MARCIN MARCWOOD, Świercze, PL.
SZAFRAN MARCIN
Mebel modułowy

(21) 25723

(51) 06-04
(11) 23954
(22) 2017 03 20
(21) 25385
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) Malinowska Małgorzata, Kempa Tomasz, Ludka Filip
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-04
(11) 23955
(22) 2017 03 20
(21) 25390
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.

(51) 06-04
(11) 23958
(22) 2017 03 20
(21) 25387
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) Malinowska Małgorzata, Kempa Tomasz, Ludka Filip
(54) Zestaw mebli
(55)

884
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(51) 06-02, 06-05 (11)
23959
(22)2017 03
20 (21)
25388
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) PAWLAK BARTŁOMIEJ, STAWARSKI ŁUKASZ
(54) Łóżko
(55)

(51) 06-02
(11) 23960
(22) 2017 03 20
(21) 25389
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) PAWLAK BARTŁOMIEJ, STAWARSKI ŁUKASZ
(54) Łóżko
(55)

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

06-01
(11) 23961
(22) 2017 08 01
(21) 25748
DERWIS-PARCZEWSKA IRENA SERVE, Wólka Kozodawska, PL.
DERWIS-PARCZEWSKA IRENA
Fotel

(51) 21-01
(11) 23962
(22) 2017 08 24
(21) 25791
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

Nr 3/2018

(51) 21-01
(11) 23963
(22) 2017 08 24
(21) 25792
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

(51) 21-01
(11) 23964
(22) 2017 08 24
(21) 25793
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

(51) 21-01
(11) 23965
(22) 2017 08 24
(21) 25794
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

(51) 21-01
(11) 23966
(22) 2017 08 24
(21) 25786
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 21-01
(11) 23967
(22) 2017 08 24
(21) 25787
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

(51) 12-16
(11) 23968
(22) 2017 09 04
(21) 25815
(73) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE ASTROMAL, Wilkowice, PL.
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ
(54) Zabudowa pojazdu
(55)

(51) 21-01
(11) 23969
(22) 2017 08 24
(21) 25788
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

(51) 21-01
(11) 23970
(22) 2017 08 24
(21) 25789
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)
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(51) 21-01
(11) 23971
(22) 2017 08 24
(21) 25790
(73) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(72) ŁOBZOWSKI JANUSZ
(54) Plansza do gier
(55)

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

06-01
(11) 23972
(22) 2017 10 02
BURZAŁA TOMASZ MICHAŁ, Kępno, PL.
BURZAŁA TOMASZ MICHAŁ
FOTEL

(21) 25887

(51) 12-05
(11) 23973
(22) 2017 09 18
(21) 25879
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) SYROKA ZENON, ŁEMPICKI DANIEL
(54) Robot trójkołowy
(55)

(51) 12-05
(11) 23974
(22) 2017 09 18
(21) 25880
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) SYROKA ZENON, ŁEMPICKI DANIEL
(54) Robot trójkołowy
(55)

(51) 09-01
(11) 23975
(22) 2017 09 15
(73) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.

(21) 25866
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(72) SZYMULA MARIUSZ
(54) Butelka
(55)

(51) 08-06
(11) 23976
(22) 2017 10 04
(21) 25919
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 02-05
(11) 23977
(22) 2017 09 06
(21) 25821
(73) GAŁKA KAMILA WERONIKA, Warszawa, PL. ; GAŁKA
SŁAWOMIR, Warszawa, PL. ; GAŁKA GRAŻYNA, Warszawa, PL.
(72) GAŁKA KAMILA WERONIKA, GAŁKA SŁAWOMIR, GAŁKA
GRAŻYNA
(54) Szal
(55)

Nr 3/2018

(54) Ekspozytor z podajnikiem
(55)

(51) 09-03
(11) 23979
(22) 2017 09 25
(21) 25898
(73) SKRZEK LECHOSŁAW LECHAN ZAKŁAD OPAKOWAŃ,
Chełmno, PL.
(72) SKRZEK LECHOSŁAW
(54) Opakowanie kartonowe
(55)

(51) 11-02
(11) 23980
(22) 2016 11 18
(21) 25828
(73) SKÓRA HENRYK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
HENIPLAST, Zabrze, PL.
(72) SKÓRA HENRYK
(54) Zawieszka-wkrętka
(55)

(51) 02-01
(11) 23981
(22) 2017 10 19
(21) 25950
(73) WOJCIECHOWSKI TOMASZ, WOJCIECHOWSKA PATRYCJA
JULIMEX SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Body pod biust
(55)

(51) 20-02
(11) 23978
(22) 2017 06 12
(21) 25621
(73) EKO-KOGENERACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(72) ŁYŻWIŃSKI GRZEGORZ RYSZARD, SKORUPA MICHAŁ ŁUKASZ

Nr 3/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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09-01
(11) 23982
(22) 2017 10 27
BACZKOWSKA JOANNA 4POINTS, Gliwice, PL.
BACZKOWSKA JOANNA
Osłona termiczna na butelki i kubki

(21) 25972

(51) 11-02
(11) 23983
(22) 2016 11 18
(21) 25825
(73) SKÓRA HENRYK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
HENIPLAST, Zabrze, PL.
(72) SKÓRA HENRYK
(54) Zawieszka-wkrętka
(55)

(51) 02-01
(11) 23984
(22) 2017 10 19
(21) 25951
(73) WOJCIECHOWSKI TOMASZ, WOJCIECHOWSKA PATRYCJA
JULIMEX SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Majtki
(55)

(51) 23-01
(11) 23985
(22) 2017 08 29
(21) 25933
(73) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN, Olsztyn, PL. ; CIEŚLIŃSKA ANNA
KAROLINA, Woryty, PL.
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW, CIEŚLIŃSKA ANNA KAROLINA
(54) Rurka filtracyjna do napojów
(55)

(51) 25-01
(11) 23986
(22) 2017 10 08
(73) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(72) SKRZYPEK JOANNA

(21) 25923

887

(54) Element architektury ogrodowej
(55)

(51) 01-01
(11) 23987
(22) 2017 10 02
(73) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) ZAKRZEWSKA-MACIAK ANNA
(54) Opakowanie zbiorcze
(55)

(21) 25910

09-01
(11) 23988
(22) 2017 09 15
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
SZYMULA MARIUSZ
Butelka

(21) 25865

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

(51) 08-06
(11) 23989
(22) 2017 10 04
(21) 25920
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)
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(51) 06-04
(11) 23990
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25872

(51) 06-04
(11) 23994
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25878

32-00
(11) 23991
(22) 2017 09 20
Pawlak Mariusz, Radom, PL.
PAWLAK MARIUSZ
LOGO

(21) 25889

(51) 06-04
(11) 23995
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25875

(51) 06-04
(11) 23996
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25874

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

(51) 06-04
(11) 23992
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(51) 06-04
(11) 23993
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25873

(21) 25877

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

13-03
(11) 23997
(22) 2017 09 21
(21) 25892
PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
OLEŃKIEWICZ ANDRZEJ, MŁYŃCZAK MARIUSZ
Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa

(51) 32-00
(11) 23998
(22) 2017 09 25
(21) 25894
(73) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(72) WOŹNICA KRZYSZTOF

Nr 3/2018
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(54) Wzór graficzny
(55)

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

889

(51) 01-01
(11) 24001
(22) 2017 11 07
(21) 25996
(73) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW
(54) Chrupka kukurydziana
(55)

(51) 19-08
(11) 24002
(22) 2017 10 23
(73) KOMPONADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) HAGIEL KEVIN, JAKUBCZYK ADRIAN
(54) Etykieta napoju
(55)

(21) 25958

(51) 06-04
(11) 24003
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25870

(51) 06-04
(11) 24004
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25871

32-00
(11) 23999
(22) 2017 09 25
(21) 25895
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
WOŹNICA KRZYSZTOF
Wzór graficzny

(51) 08-08
(11) 24000
(22) 2017 09 25
(21) 25897
(73) MIARKA ZBIGNIEW, LASZCZAK WACŁAW FIRMA
PRODUKCYJNO HANDLOWA EKOPLAST PLUS SPÓŁKA CYWILNA,
Andrychów, PL.
(72) MIARKA ZBIGNIEW, LASZCZAK WACŁAW
(54) Szpilka stabilizująca
(55)
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

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:

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.

rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
06929, 07477 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:”ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o.,
Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu:ZAKŁADY
PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862
09680 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM Brown Polska Sp. z o.o., Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu:MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634598535
10496, 10497,14632 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu:”ŚNIEŻKA-INVEST” Sp.
z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu:ZAKŁADY
PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862
19151, 19152, 19644, 19733, 19987 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu:ZAKŁADY
PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862
22382, 22383, 22920, 23034, 23047 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu:ZAKŁADY
PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862
93
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
24978
25275
25244

25359
25360
25381

25383
25413
25437

25475
25511
25433

22247
02870
02949
02992
02998
03037
03079
03080
03081
08285
10940
10947
10963
10964
10967
10969
10973
10991
11000
11008
11056
11057
11150
11189
11190
11191
11205
11208
11268
11269
11314
11323
11346
11347
11378
11384
11386
11417
11508
11600
11601
11646
11784
11817
11818
17544
17831
17832
17842
17843
17844
17845
17848
17858
17863
17864
17891
17892
17893

2017 04 11
2016 09 10
2016 09 24
2016 09 13
2016 09 20
2016 09 28
2016 09 26
2016 09 26
2016 09 27
2016 09 04
2016 06 07
2016 06 06
2016 06 05
2016 06 05
2016 06 07
2016 06 09
2016 06 12
2016 06 30
2016 06 28
2016 06 28
2016 09 18
2016 09 15
2016 09 10
2016 09 11
2016 09 11
2016 09 11
2016 06 30
2016 09 01
2016 06 07
2016 06 07
2016 09 07
2016 09 22
2016 09 06
2016 09 06
2016 06 09
2016 06 24
2016 06 24
2016 09 18
2016 09 22
2016 09 28
2016 09 28
2016 09 29
2016 09 01
2016 09 22
2016 09 12
2016 06 03
2016 06 01
2016 06 13
2016 06 02
2016 06 02
2016 06 02
2016 06 06
2016 06 09
2016 06 14
2016 06 15
2016 06 15
2016 06 27
2016 06 27
2016 06 27

17894
17897
17898
17899
17900
17934
17935
17936
17937
17938
17940
17941
17942
17943
17944
17945
17946
17947
17954
18023
18029
18033
18034
18035
18036
18037
18038
18040
18045
18055
18058
18059
18060
18061
18063
18064
18067
18068
18070
18072
18101
18111
18112
18113
18115
18123
18125
18126
18128
18133
18148
18149
18150
18151
18152
18153
18154
18155
18164

2016 06 27
2016 06 27
2016 06 27
2016 06 27
2016 06 27
2016 06 09
2016 06 10
2016 06 09
2016 06 09
2016 06 16
2016 06 20
2016 06 22
2016 06 22
2016 06 28
2016 06 30
2016 06 30
2016 06 30
2016 06 30
2016 06 10
2016 06 30
2016 06 07
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 06 10
2016 09 20
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 09
2016 06 09
2016 06 13
2016 06 22
2016 06 27
2016 06 28
2016 09 01
2016 09 23
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 10
2016 09 12
2016 09 12
2016 06 27
2016 09 07
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 05
2016 09 13
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18172
18195
18197
18233
18237
18238
18290
18291
18292
18293
18294
18329
18330
18331
18332
18333
18356
18357
18406
18535
18536
18537
18578
18608
18609
18779
18782
18783
18784
18785
19567
02738
02800
02859
02947
03023
11070
11074
11075
11079
11082
11089
11163
11185
11263
11265
11277
11550
11649
11698
12021
13458
17685
17978
17979
17980
17981
17982
17985
17987
17988
17991
17993
17995
17996
18050
18052

18053
18086
18087
18089
18090
18091
18092
18100
18129
18143
18167
18168
18186
18187
18188
18190
18191
18192
18193
18194
18234
18239
18240
18241
18242
18245
18246
18247
18277
18305
18372
18464
18401
18402
18463
18583
18584
18585
18586
18587
18588
18770
18836
18897
18898
18181
18182
18184
18185
18244
18358
18359
18360
18381
18407
18566
18579
18919
19285
19429
19430
19431
19432
19433
19434
18077
18076

2016 06 13
2016 09 05
2016 09 26
2016 06 24
2016 06 14
2016 06 16
2016 06 09
2016 06 09
2016 06 09
2016 06 09
2016 06 09
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 02
2016 06 27
2016 06 30
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 16
2016 06 07
2016 06 07
2016 06 20
2016 06 20
2016 06 20
2016 06 20
2016 06 20
2016 06 30
2016 08 03
2016 08 10
2016 08 22
2016 08 13
2016 08 21
2016 08 31
2016 08 16
2016 08 10
2016 08 16
2016 08 11
2016 08 11
2016 08 28
2016 08 01
2016 08 22
2016 08 22
2016 08 25
2016 08 24
2016 08 28
2016 08 31
2016 08 15
2016 08 01
2016 08 28
2016 08 01
2016 08 01
2016 08 01
2016 08 01
2016 08 01
2016 08 08
2016 08 12
2016 08 16
2016 08 16
2016 08 23
2016 08 26
2016 08 26
2016 08 18
2016 08 22

2016 08 22
2016 08 05
2016 08 05
2016 08 10
2016 08 16
2016 08 16
2016 08 16
2016 08 24
2016 08 08
2016 08 09
2016 08 03
2016 08 29
2016 08 12
2016 08 16
2016 08 16
2016 08 17
2016 08 23
2016 08 25
2016 08 25
2016 08 29
2016 08 05
2016 08 03
2016 08 05
2016 08 12
2016 08 25
2016 08 19
2016 08 19
2016 08 19
2016 08 02
2016 08 31
2016 08 29
2016 08 22
2016 08 16
2016 08 25
2016 08 08
2016 08 26
2016 08 26
2016 08 08
2016 08 08
2016 08 08
2016 08 12
2016 08 31
2016 08 31
2016 08 12
2016 08 12
2016 07 13
2016 07 21
2016 07 25
2016 07 27
2016 07 29
2016 07 01
2016 07 18
2016 07 18
2016 07 18
2016 07 27
2016 07 18
2016 07 14
2016 07 25
2016 07 29
2016 07 29
2016 07 29
2016 07 29
2016 07 29
2016 07 29
2016 07 29
2016 07 01
2016 07 01

18043
18032
18031
18030
18008
17975
17957
17953
17952
17949
17877
17876
17875
17874
18180
18179
18178
18177
18176
18175
18174
18173
18137
18082
17866
17867
17868
17870
17871
17872
17873
02397
02435
02688

891

2016 07 01
2016 07 01
2016 07 01
2016 07 01
2016 07 01
2016 07 30
2016 07 29
2016 07 28
2016 07 28
2016 07 21
2016 07 17
2016 07 12
2016 07 11
2016 07 11
2016 07 11
2016 07 11
2016 07 11
2016 07 11
2016 07 04
2016 07 04
2016 07 04
2016 07 01
2016 07 29
2016 07 14
2016 07 05
2016 07 05
2016 07 07
2016 07 11
2016 07 11
2016 07 11
2016 07 07
2016 05 11
2016 07 20
2016 07 04

02689
02721
02722
02736
02796
03434
03436
03437
11049
11060
11061
11062
11092
11094
11133
11140
11134
11141
11144
11147
11149
11151
11155
11290
11353
11392
11443
11524
11525
11799
11970
12089
18051

2016 07 04
2016 07 26
2016 07 26
2016 07 31
2016 07 26
2016 07 10
2016 07 12
2016 07 14
2016 07 20
2016 07 18
2016 07 18
2016 07 18
2016 07 10
2016 07 21
2016 07 04
2016 07 05
2016 07 04
2016 07 05
2016 07 06
2016 07 12
2016 07 26
2016 07 05
2016 07 25
2016 07 10
2016 07 31
2016 08 09
2016 07 31
2016 08 28
2016 07 10
2016 07 28
2016 07 26
2016 07 05
2016 08 22

95
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 12-08 (11) DM/093 884 (15) 24.08.2016 (45)26.01.2018
(73) MAN TRUCK & BUS AG, Dachauerstrasse 667, 80995 München (DE)
(54) 1.-3. Autobusy; 4. Przedni zderzak do pojazdów; 5. Tylna część
pojazdu; 6. Łuk koła do pojazdów; 7. Kratka wentylacyjna do pojazdów; 8.-9. Kokpity i centralne konsole do pojazdów; 10. Wykładzina
wewnętrzna do pojazdów; 11. Kokpit; 12. Wykładzina wewnętrzna
do pojazdów; 13. Deska rozdzielcza do pojazdów; 14.-15. Końcowe
części stojaków bagażowych pojazdów; 16. Stojaki bagażowe do
pojazdów; 17. Chromowane szyny do pojazdów; 18. Stojaki bagażowe do pojazdów;
(55)
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(51) 12-08 (11) DM/097 968 (15) 21.07.2017 (45)26.01.2018
(73) MAN TRUCK & BUS AG, Dachauer Str. 667, 80995 München (DE)
(54) 1.8. – Autobusy; 9. Wykładzina wewnętrzna do pojazdów; 10.11. Tylne części stojaków bagażowych pojazdów; 12.-13. Przednie
części stojaków bagażowych pojazdów; 14. Stojak bagażowy do
pojazdu; 15. Wykładzina wewnętrzna do pojazdu; 16.-17. Centralne
konsole z kokpitami do pojazdów; 18.-20.Wykładzina wewnętrzna
do pojazdów; 21. Deska rozdzielcza do pojazdów; 22.-23. Części

Nr 3/2018
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stojaków bagażowych pojazdów; 24. Wykładzina wewnętrzna do
pojazdów
(55)
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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 280 567 do nr 280 572 oraz od nr 302 601 do nr 303 700)
(111) 280567
(220) 2015 01 10
(210) 437553
(151) 2017 10 03
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Kotlin
(540)

(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe pikantne,
ketchupy, ketchupy pikantne.

(111) 280569
(220) 2015 01 10
(210) 437555
(151) 2017 10 03
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP Czosnek-Bazylia GARLIC-Basil
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, jasnozielony
(531) 01.15.15, 05.09.17, 05.09.23, 26.11.13, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe łagodne
i pikantne, ketchupy, ketchupy łagodne i pikantne, sosy i ketchupy
smakowe.

Kolor znaku: biały, jasnofioletowy, jasnozielony, zielony, jasnoszary
(531) 05.03.11, 05.09.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, ketchupy, sosy i ketchupy
o smaku czosnkowym z nutą bazylii.

(111) 280568
(220) 2015 01 10
(210) 437554
(151) 2017 10 03
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP Pikantny HOT
(540)

(111) 280570
(220) 2015 01 10
(210) 437556
(151) 2017 10 04
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP Pomidory malinowe MILD
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.20, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 05.09.17, 26.01.20, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
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(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, ketchupy, sosy i ketchupy
na bazie pomidorów malinowych, sosy i ketchupy łagodne.

(111) 280571
(220) 2015 01 10
(210) 437557
(151) 2017 10 04
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP Ziołowy do pizzy HERBAL
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.16, 26.01.20, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, ketchupy, sosy i ketchupy
o smaku ziołowym, szczególnie polecane do pizzy.
(111) 280572
(220) 2015 01 10
(210) 437559
(151) 2017 10 04
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP Łagodny MILD
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.20, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe łagodne,
ketchupy, ketchupy łagodne.
(111) 302601
(220) 2016 01 20
(210) 451487
(151) 2017 09 11
(441) 2016 04 25
(732) TOP TEA JANUSZ KUŹMA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YUN NAN BLACK TEA U303
(540)

895

(540)

Kolor znaku: biały, różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, zielony
(531) 03.13.01, 25.01.05, 25.01.18, 25.03.25, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 lalki, domki dla lalek, ubranka dla lalek, akcesoria dla
lalek, akcesoria do ubranek dla lalek, meble do domków dla lalek, pokoiki dla lalek, zestawy zabawkowe dla lalek, łóżka dla lalek, butelki
do karmienia lalek, biżuteria dla lalek, wózki dla lalek, nakrycia głowy
dla lalek, buty dla lalek, kostiumy będące przedmiotami do zabawy
dla dzieci, maski na twarz będące zabawkami, biżuteria zabawkowa,
zestawy do zabawy, imitacje artykułów toaletowych będące zabawkami, różdżki do zabawy, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania],
pompony dla cheerleaderek, figurki zabawkowe z ruchomymi elementami, figurki zabawkowe z możliwością przekształcania w różne
kształty, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki do zabawy,
modelowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, zestawy zabawkowe do figurek akcji, figurki zabawkowe do kolekcjonowania,
zabawki sprzedawane w formie zestawów.
(111) 302603
(220) 2012 06 21
(210) 401838
(151) 2016 11 10
(441) 2012 09 24
(732) WELCOME AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) welcome AIRPORT SERVICES
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, fioletowy
(531) 06.07.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12, 07.11.10
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 45 usługi prawne, usługi bezpieczeństwa dla ochrony
mienia i osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
usługi w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, usługi
w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi
w zakresie rzeczy zagubionych, usługi biur rzeczy znalezionych.
(111) 302604
(220) 2012 10 08
(210) 405559
(151) 2016 03 01
(441) 2013 01 21
(732) INTER-AP RENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) słoneczna apteka
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, żółty, ciemnoczerwony, złoty
(531) 19.03.03, 29.01.14, 27.05.01, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26,
26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 11.03.04, 25.07.08, 25.12.25
(510), (511) 30 herbata.
(111) 302602
(220) 2017 04 06
(210) 470110
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Dominika

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, zielony
(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży artykułów i żywności
dla niemowląt, artykułów sanitarnych, higienicznych, 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, 44 porady w zakresie farmakologii, porady aptekarskie.
(111) 302605
(220) 2013 06 21
(151) 2017 09 29
(441) 2013 09 30
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.

(210) 415771
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(540) Subiekt Nexo
(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.
(111) 302606
(220) 2013 06 21
(210) 415772
(151) 2017 09 29
(441) 2013 09 30
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Rewizor Nexo
(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
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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.

(111) 302607
(220) 2013 06 21
(210) 415773
(151) 2017 09 29
(441) 2013 09 30
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Rachmistrz Nexo
(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.
(111) 302608
(220) 2013 06 21
(210) 415774
(151) 2017 09 28
(441) 2013 09 30
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Gratyfikant Nexo
(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 bezpośred-
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nich 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.

(111) 302609
(220) 2013 06 21
(210) 415775
(151) 2017 09 28
(441) 2013 09 30
(732) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Gestor Nexo
(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.
(111) 302610
(220) 2013 08 21
(210) 418045
(151) 2016 12 20
(441) 2013 12 09
(732) BIOELEKTRA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Bioelektra Group
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, ciemnoszary
(531) 26.03.01, 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pojemniki na odpady, 7 kondensatory pary
(części maszyn), instalacje do kondensacji, rozdrabniarki do odpadów,
urządzenia do zagęszczania odpadów i odpadków, odpowietrzacze
wody pitnej, części maszyn do podgrzewaczy wody, przesiewacze
(maszyny), instalacje do przesiewania, rozdrabniarki odpadów i odpadków (maszyny), rozpylacze (maszyny), maszyny do przetwarzania
plastiku, młyny (maszyny), urządzenia do mycia, instalacje odpylające
do czyszczenia, przenośniki pneumatyczne, pneumatyczne urządze-
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nia sterujące do maszyn i silników, podajniki (części maszyn) separatory, sita (maszyny lub części), maszyny do sortowania dla przemysłu,
sortownice, maszyny do obróbki szkła, przenośniki taśmowe, elektryczne zgrzewarki do plastiku (pakowanie), 11 aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, sterylizatory, kotły, autoklawy, 35 agencje reklamowe, prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, reklama billboardowa, dystrybucja materiałów reklamowych-druków, prospektów,
broszur, katalogów, ulotek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz z wykorzystaniem Internetu surowców wtórnych uzyskanych przy utylizacji śmieci i odpadów, usługi agencji importowo-eksportowej, 39 transport i przechowywanie odpadów, transport
i przechowywanie śmieci, 40 organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, spalanie śmieci i odpadów, utylizacja odpadów i surowców
wtórnych, przetwarzanie, sortowanie i zagospodarowanie odpadów
oraz surowców wtórnych, eksploatacja składowisk odpadów, usługi
zakładów unieszkodliwiania odpadów, usługi związane z niszczeniem
odpadów, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie, odświeżanie i dezodoryzacja powietrza, oczyszczanie i uzdatnianie wody, 42 doradztwo,
badania i analizy w zakresie ochrony środowiska.

(111) 302611
(220) 2013 09 05
(151) 2016 11 16
(441) 2013 12 23
(732) VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) REDLINK
(540)

(210) 418639

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, niebieski, biały
(531) 09.01.10, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów,
telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 42 analizy systemów komputerowych,
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie-opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju komputerowego
sprzętu, programowanie komputerowe, projektowanie systemów
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowe, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, powielanie projektowanie systemów komputerowych, hosting serwerów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach-strony internetowe, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej-usługi komputerowe ochrona antywirusowa, utrzymywanie-tworzenie stron internetowych dla osób trzecich,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie –
opracowywanie wyszukiwarek internetowych.
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(111) 302612
(220) 2013 10 10
(210) 420114
(151) 2017 09 15
(441) 2014 01 20
(732) PAWLUS PIOTR, Płońsk, PL.
(540) nowea
(510), (511) 3 kosmetyki do pojazdów, 9 sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, aplikacje komputerowe i internetowe, oprogramowanie komputerowe użytkowe,
nośniki magnetyczne, optyczne nośniki danych, komputerowe bazy
danych, magnetyczne nośniki danych, audio i video, dyski z nagraniami, dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski optyczne, publikacje na nośnikach danych, karty płatnicze, moduły ładowalne zawierające publikacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome,
animację i dźwięk w formie cyfrowej, publikacje elektroniczne, 12 samochody, silniki do pojazdów, części składowe do pojazdów i akcesoria samochodowe, przyczepy, wózki, rowery, 16 druki i publikacje
drukowane, książki, podręczniki, podręczniki instruktażowe i użytkownika, instrukcje obsługi, broszury, gazety, prospekty, foldery, czasopisma, rysunki, ulotki, afisze, materiały reklamowe drukowane,
materiały reklamowe z papieru i tektury, papeteria, fotografie, mapy,
mapy geograficzne, atlasy, plakaty, przewodniki, 35 usługi reklamowe, internetowe usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, i sieci telekomunikacyjnych, reklama w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni
reklamowej dla osób trzecich, usługi promocji oraz usługi marketingowe, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów,
organizowanie i obsługa aukcji, usługi w zakresie systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, usługi
w zakresie zarządzania zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w komputerowych bazach danych i w plikach komputerowych, usługi w zakresie pozyskiwania danych
do komputerowych baz danych, pośrednictwo handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów, usługi porównywania cen, usługi w zakresie badania mediów, badania marketingowe, publikowanie i rozpowszechnianie ogłoszeń i tekstów reklamowych, usługi w zakresie
prezentacji, w tym w Internecie, różnorodnych produktów osób trzecich dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie rozpowszechniania informacji handlowych, usługi w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, broszur, druków, próbek, oferowanie przez Internet, w tym w sklepach i serwisach
internetowych, różnorodnych towarów, takich jak: surowce i produkty do celów przemysłowych, pojazdy, maszyny, narzędzia, sprzęt
AGD, sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, aplikacje komputerowe i internetowe, sprzęt telekomunikacyjny, artykuły wyposażenia domu, przybory i naczynia kuchenne,
sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny, sprzęt rekreacyjny, nośniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawki, artykuły dekoracyjne, nakrycia głowy, biżuteria, zegarki, produkty spożywcze i napoje, leki, wyroby alkoholowe i tytoniowe, kosmetyki, publikacje drukowane
i elektroniczne, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich wielobranżowych towarów mających zastosowanie w pojazdach jak również do naprawy i obsługi pojazdów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz poprzez katalog sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków
telekomunikacji, usługi promocyjne i marketingowe, usługi (agencje)
eksportowe i importowe, prowadzenie przedstawicielstw pomiotów
zagranicznych w kraju oraz reklamy ich wyrobów, usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, prowadzenia komputerowych baz danych wspomagających sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
pomoc handlowa w zakresie zarządzania działalnością handlową,
pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa
również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek, usługi w zakresie aktualizacji, rozbudowy i tworzenia oraz dostarczania treści i danych
do baz danych, tworzenie indeksów informacji, stron internetowych
i innych źródeł dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie,
usługa dostarczenia informacji marketingowych, zbieranie i rozpowszechnianie danych z baz danych związane z działalnością gospodarczą, wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji związanych
z działalnością gospodarczą z baz danych dla osób trzecich, świadcze-
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nia w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi finansowe, analizy
i zestawienia finansowe, informacje finansowe, usługi w zakresie handlu papierami wartościowymi, handel nieruchomościami, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
informacja o ubezpieczeniach, sponsorowanie finansowe, elektroniczne przetwarzanie danych dla potrzeb dokonywania zapłaty drogą elektroniczną, usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, 37 usługi w zakresie instalacji sprzętu komputerowego oraz
sprzętu telekomunikacyjnego, naprawy oraz konserwacja sprzętu
komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, informacja o naprawach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie transmisji, przekazywania, rozpowszechniania, udostępniania forów internetowych,
dźwięku, obrazu, tekstów, grafiki, danych i informacji drogą elektroniczną, kablową, bezprzewodową, satelitarną, przez sieci komputerowe, sieci internetowe i sieci telekomunikacyjne, nadawanie i rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych drogą
elektroniczną, za pomocą sieci komputerowej, Internetu, drogą satelitarną, drogą kablową, bezprzewodowo, w formie przekazu cyfrowego i w sieciach telekomunikacyjnych, transmisje strumieniowe audio
i wideo, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, usługi
poczty elektronicznej, udostępnianie chat-roomów, udostępnianie
elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie ogłoszeń
elektronicznych, usługi wyszukiwarki internetowej, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i Internetu,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, umożliwianie dostępu do baz danych, łączność bezprzewodowa, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej,
usługi agencji informacyjnych, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na:
przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących,
nauki, techniki, hobby, rozrywki, kultury i sportu, udostępnianiu mechanizmów wyszukiwania informacji w nich samych oraz w zasobach
Internetu, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, sieci internetowych, łączy satelitarnych oraz innych
środków łączności, telefonia internetowa, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz
komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę,
dźwięk, tekst lub treści audiowizualne takich jak udostępnianie chat
roomów, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie komunikatorów, umożliwianie samo-prezentacji w celu nawiązania kontaktów towarzysko-biznesowych (social networking) takich jak usługi
forów internetowych, informacja on-line dotyczące telekomunikacji,
udostępnianie i przydzielanie źródeł dostępnych w Internecie, udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samo-prezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających
udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne z wyjątkiem udostępnianie
chat roomów, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie
komunikatorów, 39 usługi w zakresie magazynowania, pakowania
i dostarczania towarów, dystrybucji przesyłek, spedycja, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, usługi logistyczne w zakresie informacji o składowaniu i transporcie non stop, usługi w zakresie
pomocy przy sprzedaży takie jak usługi transportowe, dostarczanie
sprzedaży dla celów sprzedaży, usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży takie jak: składowanie towarów przeznaczonych dla sprzedaży,
42 usługi komputerowe, programistyczne i informatyczne, w tym
usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy, konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych
i multimedialnych udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, w tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elektronicznych
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i mediów elektronicznych, prace badawcze i rozwojowe w zakresie
Internetu, mediów elektronicznych, telekomunikacji i informatyki,
elektroniczne przetwarzanie danych, wykonywanie dokumentacji
oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, administrowanie serwerami komputerowymi, stronami internetowymi
i portalami internetowymi, obsługa serwerów komputerowych, stron
internetowych i portali internetowych, usługi w zakresie programowania komputerowego, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja
danych lub dokumentów w formę elektroniczną, usługi w zakresie
migracji danych, opracowywanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie komputerów i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, usługi prowadzenia i utrzymywania serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację,
konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy
osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików
elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści
audiowizualne z wyjątkiem udostępnianie chat roomów, udostępnianie zasobów serwerów i miejsca na serwerze za pośrednictwem sieci
komputerowych, internetowych i telekomunikacyjnych, w tym usługi
hostingowe, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie internetowych
stron własnych osób trzecich, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób
trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub
innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści
audiowizualne, komputerowe zabezpieczanie przeciwwirusowe i antyspamowe, usługi zabezpieczania systemów teleinformatycznych
przed nieupoważnionym dostępem, udostępnianie oprogramowania
komputerowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia spersonalizowanych usług elektronicznych, czasowe udostępnianie oprogramowania komputerowego za pośrednictwem sieci komputerowej,
w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, informacja on-line dotycząca komputerów, oprogramowania komputerowego, informatyki, nauki i techniki, hosting aplikacji komputerowych i internetowych
na rzecz osób trzecich, naprawa oraz konserwacja oprogramowania
komputerowego, pomoc techniczna w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw w zakresie przechowywania treści i danych osób trzecich
na serwerach internetowych (usługi hostingowe)polegające na umożliwianiu samo-prezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom
serwisu lub portalu internetowego jako hosting, usługi udostępniania
wyszukiwarek internetowych i ich obsługa, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego, utrzymywanie i prowadzenie stron polegające na umożliwianiu samo-prezentacji w celu nawiązania kontaktów towarzysko-biznesowych (social networking)
w Internecie, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, naprawy oraz konserwacja oprogramowania komputerowego,
45 usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości przez Internet, rejestrowanie nazw domen internetowych, usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności
intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

(111) 302613
(220) 2014 02 13
(151) 2016 09 30
(441) 2014 05 26
(732) ABM TOURISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka, PL.
(540) hotel USTKA
(540)

(210) 424838

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi instruktorów gimnastyki, usługi poprawiania
kondycji fizycznej, usługi organizowania i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, usługi organizowania
podróży, wycieczek w celach rozrywkowych, usługi organizowania
przyjęć, imprez okolicznościowych i innej rozrywki, usługi organizo-
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wania zabawy i wypoczynku w celach rozrywkowych, usługi w zakresie rekreacji, usługi klubu nocnego, usługi w zakresie działalności
obiektów sportowych w tym basenów, sal gimnastycznych, siłowni,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury, 43 usługi hotelarskie:
hotele i motele, restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie,bufety, catering, dostarczanie żywności i napojów, usługi rezerwacji miejsc w hotelach, wynajem apartamentów, wynajmowanie sal
na posiedzenia [mityngi, narady], 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 paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej i masażu, masaże
lecznicze i relaksujące, aromaterapia, callanetics, usługi w zakresie
korzystania z solariów, usługi wzakresie korzystania z sauny, łaźnie
tureckie, jacuzzi, usługi wizażu, doradztwo w zakresie kreowania wizerunku w tym doradztwo w zakresie pielęgancji skóry, stylizacja sylwetki, doradztwo w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, konsultacje
dietetyczne, porady psychologa, studia tatuażu i piercingu.

(111) 302614
(220) 2014 07 07
(210) 430794
(151) 2016 11 09
(441) 2014 10 27
(732) REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) 1945 Hydroster
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 15.07.07, 18.03.21, 26.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 1 materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], środki
do usuwania olejów, 7 bębny [części maszyn], tłoki do cylindrów,
cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów, czopy
[części maszyn], dławnice [części maszyn], dłutownice, hydrauliczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], maszyny dla górnictwa, giętarki, silniki hydrauliczne, kabestany, kafary
[maszyny], koła maszyn, taśmy do kół pasowych, pasy do kół pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, koparki [czerparki], koparki
jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów
lub silników, kosze samowyładowcze mechaniczne, kozły łożyskowe
do maszyn, krajalnice [maszyny], manipulatory przemysłowe [maszyny], maszynowe koła zamachowe, podstawy [statywy] maszyn,
mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, osie do maszyn, obudowy maszyn, pierścienie smarowe [części maszyn], pierścienie tłokowe, maszyny do płukania, podajniki [części maszyn], podnośniki
[urządzenia], pompy [maszyny], prasy [maszyny do celów przemysłowych], prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, rampy
załadunkowe, smarownice [części maszyn], sprężarki [maszyny],
sprężyny [części maszyn], mechanizmy sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
sterowniki do wind, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki cylindrów, wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, wciągniki
[części maszyn], wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wieże wiertnicze pływające lub niepływające, 12 barki [łodzie], iluminatory do statków, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części
silników, śruby okrętowe, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, stery, wolne koła do pojazdów lądowych, wózki transportowe,
żurawiki łodziowe, 40 chromowanie, frezowanie, obróbka metali,
42 badania techniczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, testowanie materiałów.
(111) 302615
(220) 2014 07 07
(210) 430795
(151) 2016 12 27
(441) 2014 10 27
(732) REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) HYDROSTER
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(510), (511) 1 materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], środki
do usuwania olejów, 7 bębny [części maszyn], tłoki do cylindrów,
cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów, czopy
[części maszyn], dławnice [części maszyn], dłutownice, hydrauliczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], maszyny dla górnictwa, giętarki, silniki hydrauliczne, kabestany, kafary
[maszyny], koła maszyn, taśmy do kół pasowych, pasy do kół pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, koparki [czerparki], koparki
jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów
lub silników, kosze samowyładowcze mechaniczne, kozły łożyskowe
do maszyn, krajalnice [maszyny], manipulatory przemysłowe [maszyny], maszynowe koła zamachowe, podstawy [statywy] maszyn,
mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, osie do maszyn, obudowy maszyn, pierścienie smarowe [części maszyn], pierścienie tłokowe, maszyny do płukania, podajniki [części maszyn], podnośniki
[urządzenia], pompy [maszyny], prasy [maszyny do celów przemysłowych], prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, rampy
załadunkowe, smarownice [części maszyn], sprężarki [maszyny],
sprężyny [części maszyn], mechanizmy sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
sterowniki do wind, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki cylindrów, wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, wciągniki
[części maszyn], wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wieże wiertnicze pływające lub niepływające, 12 barki [łodzie], iluminatory do statków, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części
silników, śruby okrętowe, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, stery, wolne koła do pojazdów lądowych, wózki transportowe,
żurawiki łodziowe, 40 chromowanie, frezowanie, obróbka metali,
42 badania techniczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, testowanie materiałów.

(111) 302616
(220) 2014 10 15
(210) 434506
(151) 2017 10 02
(441) 2015 02 02
(732) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) eobuwie.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i przez Internet następujących towarów: odzieży, obuwia i nakryć głowy, wyrobów i galanterii skórzanej, toreb, torebek, plecaków, toreb podróżnych, waliz, pasków, rękawiczek, parasolek, past i wosku do obuwia,
dezodorantów do obuwia, środków do konserwacji skóry, kosmetyków do stóp, dezodorantów do stóp, wkładek do obuwia, półwkładek, podpiętek, zapiętek i wyściółek do obuwia, sznurowadeł,
łyżek do butów, prawideł do butów, pachołków do ściągania butów,
środków do pielęgnacji obuwia, przyrządów do woskowania i polerowania obuwia, szczotek do czyszczenia butów i do nakładania substancji konserwujących na obuwie, szczotek do polerowania obuwia,
gąbek ściernych do szorowania skór, kostek do czyszczenia obuwia,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a zakup odbywa są za pośrednictwem Internetu.
(111) 302617
(220) 2014 11 21
(210) 435869
(151) 2017 09 22
(441) 2015 03 02
(732) OLEJNICZAK-CHAHROUR JOANNA, Warszawa, PL.
(540) Cuban ALLSTAR
(540)

(111) 302618
(220) 2014 11 26
(151) 2016 09 23
(441) 2015 03 16
(732) JANOWSKI JANUSZ, Bielany Wrocławskie, PL.
(540) ONEPNH
(540)

(210) 436087

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.14, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, kurtki, bluzy, spodnie, podkoszulki, bielizna,
odzież gimnastyczna, czapki i inne nakrycia głowy, rękawice, 28 rękawice bokserskie, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, przyrządy do ćwiczeń stosowane w kulturystyce i boksie, artykuły sportowe, torby na artykuły sportowe,
ochraniacze jako części strojów sportowych, 41 nauczanie, edukacja,
porady zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia sportowego,
instruktaż w zakresie sportu, organizowanie imprez sportowych, informacja o imprezach sportowych, informacja o rekreacji, usługi prowadzenia klubów sportowych, poprawianie kondycji-prowadzenie
klubów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa konkursów sportowych, pokazy sportowe, kultura
fizyczna, organizowanie obozów sportowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego.
(111) 302619
(220) 2014 12 08
(210) 436575
(151) 2017 06 26
(441) 2015 03 30
(732) CEFARM-WROCŁAW-CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) APTEKA cef@rm 36,6
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski
(531) 24.13.01, 24.17.17, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla celów medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe, środki opatrunkowe,
materiały dentystyczne, woski dentystyczne, dentystyczne materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, sprzedaż dla osób trzecich, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, prowadzenie aptek i hurtowni leków oraz materiałów medycznych, 44 pomoc medyczna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych .
(111) 302620
(220) 2015 01 05
(151) 2017 10 20
(441) 2015 04 27
(732) GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce, PL.
(540) GLANTIER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.17.04, 01.17.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc
na podróż, transport podróżnych, rezerwacja podróży, rezerwacja
transportu, zwiedzanie turystyczne, 43 usługi biura zakwaterowania
w hotelach i pensjonatach, usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach.

Nr 3/2018

(210) 437390

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(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.

Nr 3/2018
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(111) 302621
(220) 2015 01 13
(210) 437623
(151) 2017 02 03
(441) 2015 04 27
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) WARSZAWSKIE SŁOIKI
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 obsługa
sal na gry, usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, usługi
orkiestry, produkcja filmów na taśmach wideo, planowanie przebiegu przyjęć, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli,
informacje o rozrywkach, organizacja, planowanie i produkcja widowisk, wynajmowanie sal koncertowych, wypożyczanie sprzętu audio, wystawianie spektakli, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe
w zakresie rozrywki, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 302622
(220) 2015 04 21
(151) 2017 09 15
(441) 2015 08 03
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) MAXON SILDENAFIL
(540)
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dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
wyroby medyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki
do zwalczania robactwa, fungicyd, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów’ medycznych, medyczne preparaty do odchudzania.

(111) 302625
(220) 2015 09 07
(210) 446696
(151) 2017 09 08
(441) 2015 12 07
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) mintperfekt pielęgnacja stomatologiczna
(540)

(210) 441675

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi w leczeniu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu płucnym.
(111) 302623
(220) 2015 07 20
(210) 444997
(151) 2017 10 11
(441) 2015 10 26
(732) LIPKA AGNIESZKA INEZ CO. DOMY KANADYJSKIE, Wola
Mrokowska, PL.
(540) INEZ DOMY KANADYJSKIE
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,,
5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
(111) 302626
(220) 2015 10 07
(210) 447841
(151) 2016 11 25
(441) 2016 01 18
(732) PERFECT SPACE MACIEJ BALCEREK, Warszawa, PL.
(540) PERFECT SPACE
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte
w innych klasach, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 37 usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 302627
(220) 2015 10 07
(210) 447843
(151) 2016 11 25
(441) 2016 01 18
(732) PERFECT SPACE MACIEJ BALCEREK, Warszawa, PL.
(540) PERFECT SPACE INTERIOR DESIGN & CONSTRUCTION
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 05.03.04, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo-roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
(111) 302624
(220) 2015 07 20
(210) 444989
(151) 2016 12 13
(441) 2015 10 26
(732) AVENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIABAVET
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety,

(531) 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte
w innych klasach, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 37 usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
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(111) 302628
(220) 2015 11 03
(151) 2016 11 25
(441) 2016 02 01
(732) PIOTROWSKA KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) SANCANI NATURAL DOG FOOD
(540)

(210) 448822

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karma dla psów, karma dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, karma dla psów biorących udział w gonitwach, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, puszkowane pożywienie dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, mielone
produkty spożywcze dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla
zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki
dla zwierząt, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki
jadalne dla zwierząt domowych, przysmaki dla psów jadalne, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych,
preparaty spożywcze dla psów, artykuły spożywcze zawierające
wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, ciastka dla szczeniaków, ciastka dla zwierząt,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla szczeniąt,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla
zwierząt .
(111) 302629
(220) 2016 02 05
(151) 2016 11 16
(441) 2016 10 10
(732) PŁUŻYCZKA MARCIN MAD BOX, Natolin, PL.
(540) MAD BOX
(540)

(210) 452070

Kolor znaku: biały, szary, pomarańczowy, czarny
(531) 19.03.03, 19.03.09, 19.03.25, 11.01.01, 11.01.99, 11.03.05,
11.03.08, 11.03.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 alginiany do celów spożywczych, aloes spożywczy,
anchois, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu,
cebula konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane,
chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, konserwowy czosnek,
daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki,
galaretki jadalne, galaretki mięsne, gniazda ptaków jadalne, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, humus [pasta
z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, imbirowy dżem, jaja, jaja ślimacze [jadalne], jaja w proszku, jarzynowe zupy-przetwory, jogurt,
kandyzowane owoce, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe,
kaszanka, kawior, kefir, kefir [napój mleczny], kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa [kim chi], klej rybi do środków spożywczych,
kokosowe masło, kokosowy olej, kokosowy tłuszcz, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot, koncentraty bulionu,
koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony,
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korniszony z jarzynami w occie, krewetki [nieżywe], krewetki różowe
[nieżywe], krokiety, kukurydziany olej, kumys [napój mleczny], żelatyna, żółtka jajek, langusty nieżywe, lecytyna spożywcza, lukrowane
owoce, łosoś, martwy, łój spożywczy, małże [mięczaki] nieżywe, małże [nieżywe], małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło,
krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło
kakaowe, masło kokosowe[olej kokosowy], miąższ owoców, mięso,
ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały
spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko-albumina, mleko
albuminowe, mleko proteinowe, mleko ryżowe [substytut mleka],
mleko sojowe [namiastka mleka], mrożone owoce, nasiona spożywcze, olej kostny, jadalny, olej palmowy, jadalny, olej rzepakowy, jadalny, olej z oliwek, jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, [żywność], orzechy preparowane, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane,
owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki
owocowe, skórki owocowe, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, ryby, potrawy z ryb dla ludzi, jaja w proszku, przecier jabłkowy, przecier
pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga
owocowa], pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, olej
rzepakowy jadalny, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki,
martwe, ser, serwatka, sezamowy olej, skorupiaki, nieżywe, skórki
owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana
spożywcza, soki roślinne do gotowania, mięso solone, ryby solone,
sos żurawinowy [kompot], strzykwy nieżywe, szpik kostny zwierzęcy,
jadalny, szynka, śledzie, martwe, jaja ślimaków [jadalne], bita śmietana, śmietana [produkty mleczarskie], tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, martwy, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, sałatki warzywne, wątroba,
pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, opiekane wodorosty, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, płatki
ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy,
składniki do sporządzania zup, zupy jarzynowe (przetwory), zwierzęcy szpik kostny jadalny, 30 anyż gwiaździsty, preparaty do aromatów
do żywności, aromaty do ciast inne niż esencyjne, aromaty do napojów inne niż esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty
kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, preparaty usztywniające do bitej
śmietany, broszki [bułeczki słodkie], budyń ryżowy, bułka tarta, bułki,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, chow-chow [przyprawa], ciasta, aromaty do ciast [inne niż esencje], mięso zapiekane
w ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto
na ciastka, ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe, cukierki, curry [przyprawa], cykoria [substytut
kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, napoje na bazie czekolady,
dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe [słodycze], gałka muszkatołowa, glazury do szynki,
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry,
gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki [przyprawa], grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa],
imbirowe pieczywo-piernik, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, napoje
na bazie kakao, wyroby kakao, kanapki, kapary, 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], zagęszczacze do kiełbas, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy na bzie mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn],
mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga
[potrawa na wodzie lub mleku], kurkuma do żywności, kuskus [kasza], lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja [cukiernictwo], majonezy, maka-
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ron rurki, makaron wstążki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, ciasta mączne, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana,
produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka, mąki orzechowe, melasa do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięso w cieście, mięta do wyrobów
cukierniczych, miętowe cukierki, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, woda morska do gotowania, mrożona herbata, mrożony jogurt [lody spożywcze], muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty do napojów [inne niż esencje], napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies
łuskany, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pastylki [cukierki], paszteciki, pesto,
pieczywo imbirowe-piernik, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, pieprz [przyprawy], piernik, pierożki ravioli, piwny
ocet, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], sosy z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, prażona
kukurydza [popcorn], propolis, ciasto w proszku, lody spożywcze
w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, pszenna mąka, ptifurki [ciasteczka], puddingi, relish
–sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty roślinne
zastępujące kawę, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka ryżowe,
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siekany
czosnek[przyprawa], siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi,
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki naturalne, ekstrakt słodu do celów spożywczych, herbatniki ze słodu, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi [przyprawy], mąka
sojowa, sorbety [lody], sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
spaghetti, lody spożywcze, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop
cukrowy, szafran [przyprawa], środki wiążące do celów spożywczych,
tabule [sałatki z kuskus], tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty z owocami, tortille, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], wermiszel,
woda morska do gotowania, wodorosty [przyprawa], wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele angielskie, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], esencje do żywności, inne niż esencje eteryczne
i oleje aromatyczne, żywność na bazie mąki, sos sojowy, sorbety
[lody], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, restauracje-samoobsługa, stołówki,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania .

(111) 302630
(220) 2016 02 17
(151) 2017 09 21
(441) 2016 05 23
(732) GERLACH SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewica, PL.
(540) GERLACH 1760
(540)

(210) 452453

(531) 24.09.01, 24.09.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 sprzęt elektromechaniczny do przetwarzania żywności, roboty kuchenne elektryczne, ostrza do kosiarek, noże przemysłowe, nożyczki i stalki żniwne, prowadnice ostrzy kosiarek, listwy
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nożowe do maszyn rolniczych, noże elektryczne, nożyce elektryczne, ostrza do maszyn żniwnych, 8 cążki do skórek, dziadki do orzechów, zestawy do manicure, noże myśliwskie, noże do skrobania,
noże do warzyw, noże ogrodnicze, ręczne przybory i narzędzia rzemieślnicze, noże monterskie, noże skautowskie, sztućce, obcęgi, obcinacze, narzędzia ogrodnicze, nożyczki, nożyce, nożyczki domowe,
nożyczki szkolne, nożyce krawieckie, nożyczki fryzjerskie, nożyczki
kosmetyczne, nożyce do drobiu, nożyce do strzyżenia owiec, nożyce
szpalerowe, nożyce ogrodnicze, nożyce sprężynowe, ostrza narzędzi,
ostrza do strugów, ostrza nożyc, bijaki do słomy, scyzoryki galanteryjne, wędkarskie, myśliwskie, kelnerskie, żeglarskie, sekatory ogrodnicze, tasaki, skrobaki, przybory kucharskie i kuchenne, w tym widelce kucharskie, tłuczki, turystyczne komplety sztućców, 14 przybory
kuchenne oraz naczynia i zastawy stołowe z metali szlachetnych lub
platerowane, 21 metalowe przybory lub komplety kuchenne, chochle, naczynia stołowe, garnki, garnki kuchenne, patelnie, patery,
pojemniki do użytku w kuchni, naczynia do picia, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, łopatki do ciast, łyżki kuchenne,
dzbanki, deski do krojenia, stojaki kuchenne, foremki do ciast i lodów, pokrywki do garnków i naczyń, półmiski do jarzyn, salaterki,
serwetniki, serwisy, tace do użytku domowego, talerze, tłuczki, zastawy stołowe inne niż noże, widelce i łyżki, urządzenia kuchenne
nieelektryczne.

(111) 302631
(220) 2016 03 15
(210) 453700
(151) 2016 12 02
(441) 2016 06 20
(732) JASZEWSKI BARTOSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
KLON-SPORT, Kołobrzeg, PL.
(540) Landersen
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 24.15.03, 24.15.15, 24.13.09, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, antypoślizgowe
przybory do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty narciarskie, cholewki
do obuwia, czepki kąpielowe, dzianina [odzież], getry, kamizelki dla
rybaków, kąpielówki, kombinezony dla narciarzy wodnych, korki
do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, maski na oczy do spania, mufki, odzież wodoodporna, ogrzewacze stóp nieelektryczne,
paski [odzież], osłony przed słońcem-daszki, peleryny, potniki, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], podeszwy butów, podszewki
[elementy ubrań], rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], skarpetki, szale, szaliki, zapiętki do obuwia, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, baseny kąpielowe
[zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, body board,
broń do szermierki, buty łyżwiarskie, łyżwy, deski do pływania, deski
snowboardowe, deski surfingowe, deski windsurfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, dyski sportowe, ekrany maskujące [artykuły
sportowe], ekspandery, elektroniczne tarcze, gry automatyczne lub
na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gwizdki, wabiki myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle,
hulajnogi [zabawki], huśtawki, kapoki do pływania, katapulty [artykuły sportowe], kije bilardowe, kije golfowe, kołowrotki wędkarskie,
końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, kreda do kijów bilardowych: kręgle, lotnie, kusze [artykuły sportowej, latawce, luki do strzelania, linki, żyłki wędkarskie, lotki [gry], łyżworolki, maski szermiercze,
maszty do desek windsurfingowych, naciągi do rakiet, nakolanniki
[artykuły sportowej, narty, narty surfingowe, narty wodne, pasy
do pływania, ochraniacze [części strojów sportowych], piłki do gier,
paintball (broń do-) [artykuły sportowej, pałeczki sztafetowe, płetwy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowej,
pływaki do pływania, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przynęty
do myślistwa lub rybołówstwa, rakiety śnieżne, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, rękawice [akcesoria do gier|, ringo, rolki: suspendery, rowery treningowe stacjonarne, siatki na motyle, spławiki,
torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, uprząż wspinaczkowa, wędki, worki treningowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, agencje reklamowe, dekoracja wystaw
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sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], marketing, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych .

(111) 302632
(220) 2016 03 15
(210) 453712
(151) 2016 12 02
(441) 2016 06 20
(732) JASZEWSKI BARTOSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
KLON-SPORT, Kołobrzeg, PL.
(540) Landersen
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty narciarskie, cholewki do obuwia,
czepki kąpielowe, dzianina [odzież], getry, kamizelki dla rybaków,
kąpielówki, kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, maski na oczy do spania, mufki, odzież
wodoodporna, ogrzewacze stóp nieelektryczne, paski [odzież], osłony
przed słońcem (daszki), peleryny, potniki, pasy do przechowywania
pieniędzy [odzież], podeszwy butów, podszewki [elementy ubrań],
rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], skarpetki, szale, szaliki, zapiętki do obuwia, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, baseny kąpielowe [zabawki], bloki startowe
[artykuły sportowe], bobsleje, body board, broń do szermierki, buty
łyżwiarskie, łyżwy, deski do pływania, deski snowboardowe, deski
surfingowe, deski windsurfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry,
dyski sportowe, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery,
elektroniczne tarcze, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gwizdki, wabiki
myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kapoki do pływania, katapulty [artykuły sportowe], kije bilardowe,
kije golfowe, kołowrotki wędkarskie, końcówki do kijów bilardowych,
kości do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, lotnie, kusze [artykuły sportowe], latawce, łuki do strzelania, linki, żyłki wędkarskie, lotki
[gry], łyżworolki, maski szermiercze, maszty do desek windsurfingowych, naciągi do rakiet, nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty
surfingowe, narty wodne, pasy do pływania, ochraniacze [części strojów sportowych], piłki do gier, broń do paintballu [artykuły sportowe],
pałeczki sztafetowe, płetwy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pływaki do pływania, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa, rakiety śnieżne,
przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, rękawice [akcesoria do gier],
ringo, rolki, suspendery, rowery treningowe stacjonarne, siatki na motyle, spławiki, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, uprząż wspinaczkowa, wędki, worki treningowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, agencje reklamowe, dekoracja
wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], marketing, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 302633
(220) 2016 03 19
(151) 2017 04 14
(441) 2016 06 20
(732) SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, PL.
(540) SHAKE
(540)

(210) 453854

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.03, 26.11.25, 29.01.04
(510), (511) 35 organizacja wystaw w celach handlowych, wystawy
handlowe, 41 kursy instruktażowe, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, warsztatów, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
architektoniczne, kontrola jakości towarów sprzedawanych przez
podmioty należące do sieci, wzornictwo przemysłowe w zakresie
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opakowań, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
prawne licencjonowania programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 302634
(220) 2016 03 24
(210) 454065
(151) 2016 11 30
(441) 2016 07 04
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA,, .
(540) TOFIK
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, dla psów i kotów.
(111) 302635
(220) 2016 04 14
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) CYFROWY DETOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) CD CYFROWY DETOX
(540)

(210) 454810

(531) 05.07.13, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie obozów sportowych, organizowanie
obozów wakacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 organizowanie obozów w zakresie zakwaterowania.
(111) 302636
(220) 2016 06 22
(210) 458172
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) MALEC AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
IMPORT-EXPORT HURT-DETAL AGNIESZKA MALEC,
Świątniki Górne, PL.
(540) M malec-pompy.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 7 pompy, ejektory [pompy], pompy głębinowe, pompy elektryczne, pompy wodne, pompy wysokociśnieniowe, pompy
do cieczy, obrotowe pompy zębate, elektryczne pompy głębinowe,
elektryczne pompy wodne, obrotowe pompy krzywkowe, pompy wodne do basenów pływackich, urządzenia do zaopatrywania
w wodę [pompy], pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń
i instalacji, pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, automatyczne maszyny
do czyszczenia, automatyczne maszyny do zamiatania basenów, generatory prądu, awaryjne generatory prądotwórcze, 11 pompy ciepła do przetwarzania energii.
(111) 302637
(220) 2016 07 06
(210) 458734
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Grupa RMF
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.13.25, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
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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, 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 pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, woreczki, 28 balony do zaba-
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wy, 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, zarządzanie w mediach, 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 da-
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nych drogą radiową, komunikacja 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,
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wynajem odbiorczych anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury
telekomunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej 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
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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 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.

(111) 302638
(220) 2016 07 06
(210) 458735
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) RMF
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 26.04.04, 26.13.25, 26.13.99, 29.01.12
(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
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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, 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 pakowania 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
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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, zarządzanie w mediach, 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, komunikacja 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, przesy-
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łanie 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 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, orga-
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nizowanie 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 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
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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.

(111) 302639
(220) 2016 07 29
(210) 459754
(151) 2017 03 02
(441) 2016 11 07
(732) GLOBAL GUMPTION GAME KASZCZYNIEC SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przecław, PL.
(540) GOLDCHESS
(510), (511) 41 organizowanie konkursów, w tym za pośrednictwem
Internetu, organizowanie turniejów, w tym za pośrednictwem internetu, organizowanie zawodów, w tym za pośrednictwem Internetu,
udostępniania obiektów i sprzętu na turnieje, konkursy, zawody.
(111) 302640
(220) 2016 08 22
(210) 460564
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) FIRMA MARKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gostyń, PL.
(540) MARKOWSKI Stacja Paliw
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czarny, czerwony, biały
(531) 15.01.23, 15.01.24, 15.01.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.04,
26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 stacje obsługi-stacje benzynowe.
(111) 302641
(220) 2016 08 30
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KAJTA JÓZEF PROFIT, Hecznarowice, PL.
(540) MISTRZ WYNAJMU
(540)

(210) 460904

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(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, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 302642
(220) 2016 09 05
(210) 461105
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) UNI-Grunt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le-
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śnictwa, 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.
emulsje do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych,
gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, 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) 302643
(220) 2016 09 26
(210) 461971
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) PIWNE TERYTORIA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy
(531) 19.07.01, 24.17.25, 17.05.21, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, 35 prowadzenie sklepów i stoisk z piwem, napojami alkoholowymi i napojami bezalkoholowymi, usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line: winem, napojami alkoholowymi i napojami
bezalkoholowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie w dzia-
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łalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
prace biurowe.

(111) 302644
(220) 2016 09 29
(210) 462098
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Z serca fabryki Serca piernikowe
w deserowej czekoladzie Z dodatkiem miodu SERCA PIERNIKOWE
W CZEKOLODZIE
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, żółty,
szary, srebrny, czarny, biały
(531) 08.01.09, 11.01.25, 19.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
24.09.01, 02.09.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 302645
(220) 2016 10 03
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PAROL BARTŁOMIEJ TOMASZ, Rusiec, PL.
(540) ANULUJ NATRĘTA
(540)

(210) 462213

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 02.03.07, 02.03.22, 02.03.23, 17.03.01, 17.03.02,
23.03.01, 23.03.05, 24.01.08, 27.05.01
(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) 302646
(220) 2016 10 13
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) I’m Fit
(540)

(210) 462617

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
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(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety, preparaty witaminowe i mineralne, żywność
dietetyczna, żywność dietetyczna z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi profilaktycznie i dla rekonwalescentów, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, napoje
odżywcze i witaminowe, napoje wzmacniające do celów medycznych,
preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty i odżywki, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i odżywki
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, napoje proteinowe, węglowodanowe, żywność i napoje dla sportowców,
29 wędliny, przetwory wędliniarskie, mięso, ekstrakty i przetwory
mięsne, ryby, filety rybne, przetwory rybne, owoce morza, dżemy,
grzyby, produkty nabiałowe, mleko, produkty na bazie mleka, jogurty,
masło, sery, śmietana, przetwory owocowe, mrożone owoce, przekąski
na bazie owoców, sałatki owocowe i warzywne, przetwory warzywne,
warzywa mrożone, zupy, koncentraty do przygotowania zup, buliony,
jajka, preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty i odżywki, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 mąka,
produkty mączne, pieczywo, produkty piekarnicze, mąka i mieszanki
zbóż do samodzielnego wypieku chleba, ciasta, kiełki do celów spożywczych, soja do celów spożywczych, produkty zbożowe, muesli,
płatki kukurydziane, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty, czekolady i kakao, sól kuchenna, sól do celów spożywczych,
cukier, majonez, keczup, musztarda, ryż, kasze, makarony, pierogi, naleśniki, pizze, placki, marynaty, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, miód, migdały, słodycze, czekolada, przyprawy, preparaty
węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony zbożowe, 31 warzywa świeże, owoce świeże, nasiona, orzechy, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje z soków owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary owocowe i warzywne, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje proteinowe,
węglowodanowe, energetyczne.

(111) 302647
(220) 2016 10 19
(210) 462874
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) JOKER
(510), (511) 33 wódki czyste, wódki smakowe, napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa.
(111) 302648
(220) 2016 11 14
(210) 463895
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) McNeil AB, Helsingborg, SE.
(540) NICORETTE SPRAY FIGHTS YOUR CRAVING WITHIN 60
SECONDS
(510), (511) 5 preparaty pomagające rzucić palenie, 10 przyrządy
medyczne do użycia w związku z zaprzestaniem palenia.
(111) 302649
(220) 2015 11 06 K
(210) 464041
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) BIO MINERALS, Naamloze Vennootschap, Destelbergen, BE.
(540) CARTILAGE FRAGMENTATION INHIBITOR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym preparaty doustne
do stosowania w zapobieganiu i/lub leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i chorób
związanych z tkanką łączną, odżywcze suplementy diety do celów
medycznych, witaminy i preparaty mineralne [suplementy], suplementy diety do celów medycznych.
(111) 302650
(220) 2016 11 21
(210) 464119
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Antoninek, PL.
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(540) METOX
(510), (511) 1 inicjatory ciekłe zawierające wodoronadtlenki lub nadtlenki metyloetyloketonu.
(111) 302651
(220) 2016 12 20
(210) 465450
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 08
(732) Teknos Group Oy, Helsinki, FI.
(540) AQUAPRIMER
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów.
(111) 302652
(220) 2016 12 28
(210) 465740
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) EGEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) EGEO
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 10 rajstopy przeciw żylakowe, pończochy, rajstopy, opaski do celów medycznych, pasy ortopedyczne, pasy rehabilitacyjne,
bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, gorsety, 25 bielizna,
rajstopy, pończochy, skarpety, getry, napiętki, rajtuzy, podkolanówki,
gorsety, odzież, piżamy, bielizna kąpielowa w postaci odzieży, ubiory
plażowe.
(111) 302653
(220) 2017 01 03
(210) 465900
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) KOWALIŃSKI JANUSZ, KOWALIŃSKA AGATA VERSO SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin, PL.
(540) bistro na językach
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 11.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb,
chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, gofry, grysik kukurydziany, herbatniki,
herbatniki petitbeurre, kanapki, kluski, krakersy, kukurydza mielona i palona, płatki kukurydziane, lody spożywcze, makarony, mąka,
mąka kukurydziana i pszenna, muesli, naleśniki, produkty spożywcze
na bazie owsa, owies łuskany, płatki owsiane, paszteciki, pieczywo
imbirowe, piernik, pierożki (ravioli), produkty na bazie mąki, pizze,
placki, słodycze, suchary, przekąski zbożowe, słodycze ozdobne
na choinki, mąka sojowa, tarty z nadzieniem i tarty z owocami, tortille, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów w ofercie handlowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
na zamówienie w Internecie oraz w sklepach i hurtowniach z biszkoptami, bułeczkami słodkimi, bułką tartą, bułkami, chlebem, chlebem bezdrożdżowym, ciastami, mięsem zapiekanym w deście, ciastami mącznymi, ciastkami ryżowymi, ciastkami, goframi, grysikiem
kukurydzianym, herbatnikami, herbatnikami petit-beurre, kanapkami, kluskami, pierogami, krakersami, kukurydzą mieloną i paloną,
płatkami kukurydzianymi, lodami spożywczymi, makaronami, mąką,
mąką kukurydzianą i pszenną, muesli, naleśnikami, produktami spożywczymi na bazie owsa, owsem łuskanym, płatkami owsianymi,
pasztecikami, pieczywem imbirowym, piernikami, pierożkami (ravioli), produktami na bazie mąki, pizzą, plackami, słodyczami, sucharami, przekąskami zbożowymi, słodyczami ozdobnymi na choinki,
mąką sojową, tarty z nadzieniem i tarty z owocami, tortillą, sałatkami
warzywnymi, jogurtami owocowymi, sokami i napojami owocowymi, napojami zimnymi i ciepłymi, 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie,
obsługa z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe.
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(111) 302654
(220) 2017 01 12
(210) 466170
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 15
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK&nbsp; TORUŃ od 1763 kulka TEATRALNA o smaku
orzeszkowym
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnoniebieski
(531) 01.05.01, 01.05.25, 01.11.01, 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
(111) 302655
(220) 2017 01 12
(210) 466173
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulka TEATRALNA o smaku
czekoladowym
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 02.01.04, 02.01.23, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.13
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
(111) 302656
(220) 2017 01 12
(210) 466176
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 15
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulka TEATRALNA o smaku chałwy
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, żółty
(531) 01.05.01, 01.05.25, 01.11.01, 02.01.15, 02.01.30, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
(111) 302657
(220) 2017 01 17
(151) 2017 09 13
(441) 2017 04 18
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 466402
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski
(531) 29.01.12, 26.05.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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 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, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
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serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie,
udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu
internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji
użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb
użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych
forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych,
usługi transmisyjne w sieci WWW, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów,
czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry,
treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników
do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń
elektronicznych, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, 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 odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
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,
zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci
lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć i materiałów wideo,
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, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk
teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez Internet, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
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zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub
rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci
telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi edukacyjne
i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez
użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie dzienników elektronicznych
i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych oraz
pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia
baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych
i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób trzecich
oraz tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub innych
treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację,
tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami
trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie
przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych
na rzecz osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz
pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową,
przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie,
współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie,
powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów,
tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych
i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting treści multimedialnych,
utrzymywanie na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych
i edukacyjnych usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie
na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 45 przedstawianie osób i tworzenie
sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób.

(111) 302658
(220) 2017 01 30
(210) 466856
(151) 2017 09 28
(441) 2017 04 24
(732) CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RE CHOC
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(540)

(732) CK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) CK investments
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnobrązowy
(531) 25.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, 29 żywność taka jak jogurty,
masła, margaryny, nabiał, mleko, jadalne oleje i tłuszcze, 30 żywność
taka jak czekolada, wyroby cukiernicze, słodycze bez cukru, słodycze
czekoladowe.
(111) 302659
(220) 2017 02 09
(210) 467372
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) DĘBSKI MACIEJ, Gdańsk, PL.
(540) dbam o mój zasięg
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, nagrane programy komputerowe, oprogramowanie edukacyjne oprogramowanie
szkoleniowe, oprogramowanie multimedialne, programy do przetwarzania danych, interaktywne multimedialne programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami
komputerów przenośnych, oprogramowanie gier komputerowych,
oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, 41 usługa nauczania i szkolenie, organizacja seminariów,
warsztatów, konferencji, prowadzenie debat społecznych, szkolenia
edukacyjne, edukacja społeczności lokalnych, nauczanie w zakresie
ochrony środowiska, szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego,
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji psychofizycznej,
szkolenia z dziedziny nauk społecznych, badania edukacyjne, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami,
publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, coaching, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, 42 badania naukowe w dziedzinie
medycyny społecznej, badania naukowe w zakresie zdrowia psychicznego, ekspertyzy naukowe z zakresu psychologii, analizy psychospołeczne, badania społeczne, badania socjologiczne, badania naukowe
z zakresu ochrony środowiska, usługi w zakresie technologii informacyjnych, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania
do importowania, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie programów
do przetwarzania danych, programowanie animacji komputerowych,
programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych danych i zarządzania nimi, doradztwo
specjalistyczne i informacyjne związane z programowaniem komputerowym, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 44 usługi pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, badania psychologiczne, leczenie psychologiczne,
leczenie psychoterapeutyczne, badania psychiatryczne, leczenie psychiatryczne, socjoterapia.
(111) 302660
(220) 2017 02 15
(210) 467609
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot, PL.
(540) TARNATOR
(510), (511) 16 niszczarki do dokumentów jako maszyny biurowe.
(111) 302661
(151) 2017 09 08
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(220) 2017 02 23
(441) 2017 05 02

(210) 468026

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 302662
(220) 2017 02 24
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) KRÓLIKOWSKI ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) KRÓLIKOWSCY FOOD INVEST
(540)

(210) 468063

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.02.01, 26.02.05
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje
się udzielaniem licencji na towary i usługi, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklamy prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, public relations, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
badania opinii publicznej, analizy kosztów, sprzedaż: gotowych
dań do spożycia w tym poprzez centrale telefoniczne (cali center)
oraz Internet, sprzedaż suplementów diety, prowadzenie sklepów
i hurtowni tradycyjnych oraz internetowych w zakresie artykułów
spożywczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, artykułów cukierniczo-piekarniczych, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny,
podrobów oraz przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii, przyjęć, spektakli,
organizowanie: wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, konkursów
o charakterze edukacyjnym, zawodów sportowych, imprez sportowych, organizowanie warsztatów kulinarnych dla dorosłych i dla
dzieci, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni
dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub
edukacyjnym, usługi informacyjne dotyczące: imprez o charakterze kulturalnym, imprez o charakterze edukacyjnym, imprez o charakterze rozrywkowym, imprez o charakterze rekreacyjnym, usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego, rozrywka, usługi prezenterów
muzyki, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, kluby
nocne, obsługa sal kinowych, organizowanie imprez karaoke, orga-
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nizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, usługi tłumaczy, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji
biletów, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji
inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, fotografie, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje
o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawodowe
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne,
montaż taśm video, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne,
hotele, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
apartamentów na pobyt czasowy, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie dozowników
wody pitnej, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów.

(111) 302663
(220) 2017 03 02
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) HENDZEL MARTA, Warszawa, PL.
(540) PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT
(540)

(210) 468338

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka
tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej
przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama,
bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja
filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy Internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, audyt
gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje
się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, do-
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radztwo w zakresie zarządzania personelem, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], fakturowanie, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, sprzedaż
produktów takich jak: czasopisma, drukowane publikacje, gazety,
podręczniki jako książki, kalendarze, książki, 41 nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie
praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, szkoleń,
koncertów, spektakli, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
balów, loterii, przyjęć, spektakli, organizowanie: wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, konkursów o charakterze edukacyjnym,
zawodów sportowych, imprez sportowych, obozów wakacyjnych,
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja i realizacja
spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów,
usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi
tłumaczy, usługi informacyjne dotyczące: imprez o charakterze kulturalnym, imprez o charakterze edukacyjnym, imprez o charakterze
rozrywkowym, imprez o charakterze rekreacyjnym, publikowanie
i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi
komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, fotografie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej (webinaria), nagrywanie filmów na taśmach
wideo, produkcja filmów innych niż reklamowych, 43 rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
domy turystyczne, kafeterie [bufety], usługi hotelowe, 45 opieka nad
dziećmi pod nieobecność rodziców, dotrzymywanie towarzystwa
[opieka osobista], prawne administrowanie licencjami, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych
on-line, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], wynajem nazw
domen internetowych.

(111) 302664
(220) 2017 03 07
(210) 468551
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Zioła z Polski HERBATKA ZIOŁOWA
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych.
(111) 302665
(151) 2017 09 27

(220) 2017 03 08
(441) 2017 06 05

(210) 468562
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(510), (511) 3 środki do mycia, czyszczenia, polerowania, odświeżania, nabłyszczania, szorowania, w tym płyny do mycia, płyny do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, sól do zmywarek, 21 gąbki kuchenne, zmywaki do szorowania.

(732) WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów, PL.
(540) TenSmak PRZYPRAWA ZŁOTY KURCZAK
(540)

(111) 302669
(220) 2017 03 13
(210) 468789
(151) 2017 09 25
(441) 2017 04 18
(732) PRASKA PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) inna piekarnia
(540)
Kolor znaku: zielony, biały, złoty, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, sosy.
(111) 302666
(220) 2017 03 08
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów, PL.
(540) TenSmak PRZYPRAWA ZBÓJNICKA
(540)

(210) 468564

Kolor znaku: zielony, beżowy, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, sosy.
(111) 302667
(220) 2017 03 08
(210) 468571
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów, PL.
(540) Vital Life Szczypta Zdrowia
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, zioła lecznicze, suplementy diety
dla ludzi, 29 oleje i tłuszcze jadalne, suszone owoce i warzywa, przetworzone nasiona i orzechy, dżemy, galaretki, 30 kawa i substytuty
kawy, herbata, herbaty ziołowe, cukier i słodziki naturalne, mąka
i produkty zbożowe, kasze, płatki śniadaniowe, ziarna przetworzone,
wyroby cukiernicze i słodycze, w tym batony energetyczne, sól, zioła, zioła suszone i mieszanki ziół, przyprawy, sosy (-przyprawy), sosy
do sałat, 31 nasiona, orzechy, ziarna nieprzetworzone, otręby zbożowe, 32 soki owocowe i warzywne, syropy owocowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi barów
i restauracji, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi i restauracji samoobsługowych, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu
posiłków i napojów na zamówienie.
(111) 302668
(220) 2017 03 13
(210) 468764
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 18
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Mr. Sponger
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, lody, wyroby z czekolady, 41 szkolenia i warsztaty, 43 kawiarnia,
kafeteria, usługi restauracyjne, cateringowe.
(111) 302670
(220) 2017 03 13
(210) 468798
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 08
(732) LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, PL.
(540) LAUDA AUDIO
(510), (511) 9 anteny, baterie elektryczne, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, głośniki, gniazda,
wtyczki i inne kontakty oraz złącza elektryczne, gramofony urządzenia do komunikacji wewnętrznej, megafony, membrany akustyczne,
mikrofony nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji
dźwięków, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
oprogramowania komputerowe nagrane, osobiste urządzenia stereofoniczne, płyty fonograficzne, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przewody akustyczne, przewody elektryczne, pulpity
rozdzielcze, radia, radia samochodowe, rzutniki do slajdów, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, regulatory prędkości do gramofonów, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, szafki na głośniki, tablice ogłoszeń elektroniczne, taśmy
do rejestracji dźwięku, tuby do głośników, tuby głosowe, urządzenia
do głosowania, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku, sonometry, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia projekcyjne, wzmacniacze, 15 bębny, gitary, harmonie
ręczne, instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne, instrumenty
muzyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, klawiatura do pianin, klawiatury instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów
muzycznych, pianina, klawisze do pianin, struny do pianin, syntetyzatory, syntetyzatory muzyczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem globalnej sieci wysyłkowej instrumentów muzycznych,
głośników, aparatów do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku oraz innych akcesoriów muzycznych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 302671
(220) 2017 03 13
(210) 468805
(151) 2017 09 26
(441) 2017 05 08
(732) SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mrągowo, PL.
(540) CraftEco
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze z wiskozy do zawijania, czyściwa przemysłowe wykonane z włóknin zawierających pochodne celulozy, czyściwa
przemysłowe wykonane z papieru celulozowego, papier toaletowy,
ręczniki papierowe w roli i składane, chusteczki do nosa, bibuły, papier higieniczny.
Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, błękitny
(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.14

(111) 302672
(151) 2017 09 21

(220) 2017 03 13
(441) 2017 04 18

(210) 468815
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(732) ŚLĄSKA PROHIBICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) ŚLĄSKA PROHIBICJA KLUB RESTAURACJA SCENA
(540)
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wadzenie egzaminów motorowodnych, usługi w zakresie kursów
edukacyjnych, kursów żeglarstwa, kursów motorowodnych, usługi
szkoleniowe dla instruktorów oraz trenerów w dziedzinie żeglarstwa,
szkolenie i doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorów sportu,
instruktorów żeglarstwa i sędziów, usługi w zakresie prowadzenia
kursów na stopnie żeglarski i motorowodne, kursów dla radiooperatorów, instruktorów żeglarstwa, kursów pierwszej pomocy, pilotażu,
szkolenia i treningi personelu obsługi portów i przystani, usługi organizowania czynnego wypoczynku, organizacja zawodów żeglarskich, usługi w zakresie organizowania obozów sportowych, usługi
w zakresie organizowania obozów żeglarskich, usługi edukacyjne
związane z bezpieczeństwem wodnym, prowadzenie stacjonarnych
ośrodków szkoleniowych w dziedzinie żeglarstwa, usługi edukacyjne w dziedzinie turystyki i rekreacji wodnej, świadczenie usług rozrywkowych i sportowych związanych z turystyką i rekreacją wodną.

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 11.01.01, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 302675
(220) 2017 03 15
(210) 468893
(151) 2017 09 26
(441) 2017 04 24
(732) GÓRECKI GRZEGORZ AGROKING, Ławiana, PL.
(540) AgroCALC
(540)

(111) 302673
(220) 2017 03 15
(210) 468883
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) ADAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) CIASTECZKA Z KRAKOWSKIEJ CUKIERNI RĘCZNIE ROBIONE
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 302676
(220) 2017 03 15
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 22
(732) APITZ MONIKA, Warszawa, PL.
(540) BB Best Brands PR
(540)

(210) 468914

Kolor znaku: czarny, szary, beżowy
(531) 02.01.11, 06.19.15, 08.01.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze takie jak: ciastka,
ciasta, torty, lody, desery, słodycze.
(111) 302674
(220) 2017 03 15
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 08
(732) STAROSTA DARIUSZ MDS, Poznań, PL.
(540) DS sail
(540)

(210) 468892

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, fioletowy,
czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: wyposażenie, osprzęt i akcesoria do żeglowania, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież sportowa, odzież żeglarska, materiały instruktażowe
o tematyce żeglarskiej, żaglówki, jachty, łodzie żaglowe, żagle, żagle
do łodzi, żagle przeznaczone dla jachtów, maszty do łodzi żaglowych, materiały do produkcji żagli, płótno na żagle, torby na żagle,
liny do użytku morskiego, elektryczne wciągarki do żaglówek, knagi, zaciski żeglarskie, tablice nawigacyjne do użytku na żeglarskich
jednostkach pływających, złącza do rumpli do użytku na jachtach,
39 organizowanie rejsów, rejsy łodzią, usługi w zakresie rejsów
na jachtach, 41 usługi szkoleniowe, kształcenie praktyczne, nauczanie, instruktaże, szkolenia żeglarskie, szkolenia motorowodne,
edukacja w dziedzinie żeglarstwa, usługi w zakresie edukacji morskiej i sportów wodnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz
warsztatów i praktyk w zakresie żeglarstwa i sportów wodnych, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń radiowych, szkolenia nawigacyjne,
organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich, organizacja i pro-

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 35 agencja reklamowa, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama bilbordowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, budowanie świadomości marki-branding, definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie
strategii komunikacji firm, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary
i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
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spodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności
konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich-zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, agencje informacji handlowej, badania
biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy,
usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi
aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: notesy,
kubki, długopisy, pamięci USB, parasole, kalendarze, 41 organizowanie i prowadzenie, forów edukacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie: konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, widowisk jako
impresariat, loterii, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych,
o rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych,
usługi związane z dyskotekami, usługi klubów zdrowia w zakresie
zdrowia i ćwiczeń fizycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
studia filmowego, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, redagowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych, kształcenie
praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie
indywidualne, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja
na wyższych uczelniach, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użykowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe
w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu
organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych
dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje
zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste,
treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane,
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udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą
użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących
informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów,
grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie,
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma
obiektami online, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz
danych z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje,
w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania
powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania
użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca
usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego,
usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji
mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie programów
komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne,
usługi kartograficzne, badania techniczne, badania w dziedzinie
mechaniki, projektowanie: opakowań, stoisk, wnętrz sklepowych,
stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi artystów grafików.

(111) 302677
(220) 2017 03 15
(210) 468917
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 22
(732) GAJEWSKI PODŁOGI DREWNIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oblas, PL.

Nr 3/2018
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(540) TANZO
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje
oferujące dania na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowanie dań
kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia.
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.02, 26.01.14, 28.03.99
(510), (511) 4 drewno opałowe, brykiet drewniany, wióry drewniane na podpałkę, 19 parkiety, parkiet drewniany, mozaika parkietowa drewniana, podłogi drewniane, deski podłogowe, drewno
hartowane, deski hartowane, parkiet hartowany, deski hartowane,
drewno obrobione, drewno nieobrobione, sklejka, tarcica, 27 pokrycia podłogowe, 31 wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej,
drewno w kłodach, drewno w stanie surowym, 35 agencje importowo-eksportowe, reklama, sprzedaż na rzecz osób trzecich: drewna
opałowego, brykietu drewnianego, wiór drewnianych na podpałkę,
wiór drewnianych do wyrobu miazgi drzewnej, drewna w kłodach,
drewna w stanie surowym, parkietu, parkietu drewnianego, mozaiki
parkietowej drewnianej, podłóg drewnianych, desek podłogowych,
drewna hartowanego, desek hartowanych, parkietów hartowanych,
desek hartowanych, drewna obrobionego, drewna nieobrobionego,
sklejek, tarcicy, 37 lakierowanie wyrobów drewnianych, olejowanie
wyrobów drewnianych, 40 obróbka drewna, heblowanie, prasowanie, ścinanie i obróbka drewna, hartowanie drewna, hartowanie wyrobów drewnianych.
(111) 302678
(220) 2017 03 16
(210) 468923
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 22
(732) SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SAKANA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania sushi,
akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy do przygotowywania sushi, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych i aukcji internetowych z towarami
wymienionymi w niniejszej klasie.
(111) 302679
(220) 2017 03 16
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 22
(732) SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SAKANA SUSHI BAR
(540)

(210) 468925

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.01.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania sushi,
akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy do przygotowywania sushi, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych i aukcji internetowych z towarami
wymienionymi w niniejszej klasie.
(111) 302680
(220) 2017 03 16
(151) 2017 09 26
(441) 2017 05 08
(732) KRASNOWSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) akashia

(210) 468928

(111) 302681
(220) 2017 03 16
(151) 2017 09 26
(441) 2017 04 24
(732) KRAJ-PLENKIEWICZ JOANNA, Kłodzko, PL.
(540) Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej
(540)

(210) 468929

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, czerwony
(531) 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 informacja w sprawach działalności gospodarczych,
doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, usługi public
relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
w zakresie public relations, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, organizacja działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, udostępnianie informacji na temat kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, szkolenia z zakresu stosunków
pomiędzy pracodawcami i pracownikami.
(111) 302682
(220) 2017 03 16
(210) 468938
(151) 2017 09 26
(441) 2017 04 24
(732) MAJEWSKA MAŁGORZATA, Zawiercie, PL.
(540) pink fury
(510), (511) 5 odżywki dla sportowców, produkty dietetyczne wspomagające dietę dla sportowców, napoje lecznicze, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje energetyzujące
do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla
celów leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych,
papierosy kretek-goździkowe do użytku medycznego, suplementy diety i odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe
do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów
leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze,
proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, 29 napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu,
30 cukierki, słodycze, czekolady, lody, praliny, ciasta, ciastka, wyroby
cukiernicze, batony zbożowe, batony energetyczne, gumy do żucia,
32 piwo, wody mineralne, wody źródlane, wody gazowane, wody
niegazowane, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje
energetyczne, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje hipertoniczne, napoje
hipotoniczne, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 33 napoje energetyczne zawierające alkohol, 34 papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne
papierosy beztytoniowe, wkładymkartridże do beztytoniowych papierosów elektronicznych, płyny, liquidy do napełniania wkładów,
kartridży, filtry do beztytoniowych papierosów elektronicznych, am-
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pułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, papierosy elektroniczne lub elektryczne, filtry do papierosów,
ustniki do papierosów, papierosy z filtrem, papierosy zawierające
substytuty tytoniu nie przeznaczone do celów leczniczych, papierosy zawierające substytuty tytoniu, płyny, liquidy do napełniania
wkładów, kartridży papierosów elektronicznych lub elektrycznych,
filtry do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, pudełka na papierosy, elektryczne i elektroniczne papierosy
beztytoniowe do celów medycznych, ampułki do beztytoniowych
papierosów elektronicznych, wkłady, kartridże do beztytoniowych
papierosów elektronicznych lub elektrycznych, płyny, liquidy do napełniania wkładów, kartridży papierosów elektronicznych lub elektrycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w placówkach
stacjonarnych, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej: napojów energetycznych,
napojów energetyzujących, napojów izotonicznych, napojów hipertonicznych, napojów hipotonicznych, soków, napojów owocowych,
wód mineralnych, syropów, koncentratów do przyrządzania napojów,
napojów dla sportowców, papierosów elektrycznych i elektronicznych, części zamiennych oraz akcesoriów do papierosów elektrycznych i elektronicznych, produktów farmaceutycznych, suplementów
diety, produktów dietetycznych, odżywek, ziół, kawy, herbaty, kakao,
kawy nienaturalnej, ryżu, tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych,
chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, syropów, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu,
sosów jako przypraw, przypraw, lodu, odżywek dla sportowców, produktów dietetycznych wspomagających dietę dla sportowców, napojów leczniczych, napojów witaminizowanych, napojów z dodatkami
dietetycznymi, napojów energetyzujących do celów medycznych,
suplementów diety do celów medycznych, substancji odżywczych
do celów leczniczych, substancji dietetycznych dla celów leczniczych, papierosów beztytoniowych do celów leczniczych, papierosów kretek, goździkowych do użytku medycznego, suplementów
diety i odżywek, ziół leczniczych, mieszanek ziół, nalewek ziołowych
do celów leczniczych, syropów leczniczych, maści ziołowych do celów leczniczych, kremów ziołowych do celów leczniczych, proszków
leczniczych, proszków leczniczych przeciwbólowych, proszków leczniczych na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leków, preparatów
farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, artykułów higienicznych, substancji odżywczych do celów leczniczych, substancji dietetycznych dla celów leczniczych, żywności dla niemowląt, napojów
na bazie mleka, napojów na bazie jogurtu, cukierków, słodyczy, czekolady, lodów, pralin, ciast, ciastek, wyrobów cukierniczych, batonów
zbożowych, batonów energetycznych, gumy do żucia, piwa, wód
mineralnych, wód źródlanych, wód gazowanych, wód niegazowanych, napojów bezalkoholowych, napojów orzeźwiających, napojów
energetyzujących zawierających kofeinę, napojów energetyzujących [nie do celów medycznych], napojów serwatkowych, nektarów
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
koncentratów do sporządzania napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych zawierających alkohol, papierosów beztytoniowych, elektrycznych i elektronicznych papierosów beztytoniowych,
wkładów, kartridży do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
filtrów do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, ampułek do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub
elektrycznych, papierosów elektronicznych lub elektrycznych, filtrów do papierosów, ustników do papierosów, papierosów z filtrem,
papierosów zawierających substytuty tytoniu nie przeznaczonych
do celów leczniczych, papierosów zawierających substytuty tytoniu,
pudełek na papierosy, elektrycznych i elektronicznych papierosów
beztytoniowych do celów medycznych, ampułek do beztytoniowych
papierosów elektronicznych, wkładów, kartridży do beztytoniowych
papierosów elektronicznych lub elektrycznych, płynów, liquidów
do napełniania wkładów, kartridży papierosów elektronicznych lub
elektrycznych, dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych,
w tym katalogów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie towarów wyszczególnionych w wykazie.

(111) 302683
(220) 2017 03 16
(210) 468945
(151) 2017 09 26
(441) 2017 04 24
(732) OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek, PL.
(540) OCTIVE FIT JABŁKOWY
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.

Nr 3/2018

(111) 302684
(220) 2017 03 16
(210) 468952
(151) 2017 09 26
(441) 2017 05 08
(732) SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR MARKETINGWYDAWNICTWO, Warszwa, PL.
(540) Szkoła neurometaboliczna KLINIKI PEDIATRYCZNEJ
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, czerwony
(531) 24.01.23, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, publikowanie
tekstów, sympozja związane z edukacją.
(111) 302685
(220) 2017 03 16
(210) 468953
(151) 2017 09 26
(441) 2017 05 08
(732) SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR MARKETINGWYDAWNICTWO, Warszwa, PL.
(540) Szkoła pediatrii KLINIKI PEDIATRYCZNEJ
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, czerwony
(531) 24.01.23, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, publikowanie
tekstów, sympozja związane z edukacją.
(111) 302686
(220) 2017 03 16
(210) 468954
(151) 2017 09 26
(441) 2017 05 08
(732) SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR MARKETINGWYDAWNICTWO, Warszwa, PL.
(540) algorytmy w pediatrii KLINIKI PEDIATRYCZNEJ
(540)

Kolor znaku: różowy, biały, czarny, czerwony
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, publikowanie
tekstów, sympozja związane z edukacją.

Nr 3/2018
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(111) 302687
(220) 2017 03 16
(210) 468968
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 22
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) NOBLE Vodka
(540)

napojów na bazie kawy, substytuty herbaty, herbata nienaturalna,
herbata mrożona, herbaty ziołowe (napary), napoje sporządzone
z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, 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, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty
mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze
spożywcze, chipsy, sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka
tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub makaronu, grzanki,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi, 43 usługi kawiarni,
usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.01
(510), (511) 33 wódki.

(111) 302690
(220) 2017 03 17
(210) 468982
(151) 2017 09 26
(441) 2017 05 08
(732) ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) Śląskie Laboratoria Analityczne
(540)

(111) 302688
(220) 2017 03 17
(210) 468971
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) BROOKVENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie, PL.
(540) Aquvent HY
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne metalowe do montowania
w oknach, 11 instalacje i urządzenia wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, terminale wentylacyjne, nawiewniki powietrza, wywietrzniki powietrza, instalacje i urządzenia do klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, części i akcesoria do w/w towarów zawarte w tej klasie,
20 kratki wentylacyjne niemetalowe do montowania w oknach, kratki wywiewne niemetalowe do montowania w oknach, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy instalacji i urządzeń do wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi doradztwa, konsultacji
i informacji w zakresie instalacji i urządzeń do wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza.
(111) 302689
(220) 2017 03 17
(210) 468977
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) TROCZYŃSKI MARCIN RENE COFFEE PADS MAGMAR, Piła, PL.
(540) SENESTO
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty
kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów
na bazie kawy, substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata
mrożona, herbaty ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, 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, 35 zgrupowanie oraz
wyeksponowanie na rzecz osób trzecich towarów: kawa, herbata,
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/
pady/kapsułki kawowe pozwalające nabywcy wygodnie oglądać,
dokonywać wyboru i kupować te towary, usługi sprzedaży towarów:
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/
pady/kapsułki kawowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów medycznych, usługi laboratoriów biologicznych, usługi laboratoriów chemicznych, usługi laboratoriów badania żywności, usługi laboratoriów weterynaryjnych, diagnostyczne
badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne, badania laboratoryjne,
analizy biologiczne, badania biologiczne, analizy chemiczne, badania chemiczne, analiza biochemiczna, badania biochemiczne, analiza bakteriologiczna, badania bakteriologiczne, testy bakteriologiczne, analizy toksyczności, badania genetyczne, badania kliniczne,
usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, usługi badań laboratoryjnych w zakresie dermatologii, usługi
w zakresie analizy krwi, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, próby kliniczne, badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych, usługi
testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), badania w dziedzinie żywności, badania żywności, badania mikrobiologiczne żywności, badania fizykochemiczne żywności, analizy wody,
usługi kontroli jakości wody, doradztwo techniczne w zakresie usług
badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów
diety, kontrola artykułów spożywczych, kontrola jakości dotycząca
higieny żywności, konsultacje na temat higieny żywności, testowanie artykułów spożywczych, usługi w zakresie komputerowej analizy
żywności, 44 usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem
ludzi, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], wykonywanie badań
medycznych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania przesiewowe,
badania genetyczne do celów medycznych, badania DNA do celów
medycznych [badania przesiewowe], usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie badania moczu, usługi badania cukrzycy, usługi badań krwi, badania poziomu cholesterolu, badanie na obecność
narkotyków w organizmie, przeprowadzanie testów narkotykowych
u osób ubiegających się o pracę, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie prowadzenia
punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
(111) 302691
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.

(210) 468983
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(540) LA RIVE PRESTIGE THE MAN GREY
(540)

(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, srebrny
(531) 25.05.02, 25.07.07, 19.03.03, 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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 302692
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE PRESTIGE THE MAN FRESH
(540)
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(210) 468984

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, niebieski, srebrny,
czarny
(531) 19.03.03, 25.05.02, 25.07.07, 27.05.01, 29.01.15, 25.07.03
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 302694
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE lifestyle LOOK of woman rose
(540)

(210) 468986

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, jasnozielony, srebrny, czarny
(531) 19.03.03, 25.05.02, 25.07.07, 25.07.20, 27.05.01, 29.01.15
(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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.

Kolor znaku: różowy, biały, srebrny, czarny
(531) 19.03.03, 25.07.25, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.

(111) 302693
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE PRESTIGE THE MAN BLUE

(111) 302695
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE lifestyle LOOK of woman violet

(210) 468985

(210) 468987
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(540)

(540)

Kolor znaku: jasnofioletowy, ciemnofioletowy, fioletowy, srebrny,
czarny
(531) 19.03.03, 25.07.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 302696
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE lifestyle LOOK of woman pastel
(540)

(210) 468988

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, różowy, jasnoróżowy, biały,
srebrny, czarny
(531) 19.03.03, 25.05.02, 25.07.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 302697
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE lifestyle LOOK of woman pink
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(210) 468989

Kolor znaku: czarny, ciemnoróżowy, różowy, złoty
(531) 19.03.03, 25.07.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 302698
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE lifestyle FREE motion grey
(540)

(210) 468991

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czarny, jasnoszary, srebrny, szary
(531) 19.03.03, 26.03.04, 26.01.06, 26.04.09, 26.11.06, 27.05.01,
29.01.15
(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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 302699
(220) 2017 03 17
(210) 468992
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) WTX
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe,
akumulatory do pojazdów, akumulatory energii fotowoltaicznej,
baterie akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatorki do powtórnego naładowania, urządzenia do ła-
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dowania akumulatorów, baterie słoneczne, baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ładowarki baterii elektrycznych,
ogniwa słoneczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca.

(111) 302700
(220) 2017 03 17
(210) 468993
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) WTZ
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe,
akumulatory do pojazdów, akumulatory energii fotowoltaicznej,
baterie akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatorki do powtórnego naładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, baterie słoneczne, baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ładowarki baterii elektrycznych,
ogniwa słoneczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca.
(111) 302701
(220) 2017 03 17
(210) 468994
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) WILMAT POWER
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe,
akumulatory do pojazdów, akumulatory energii fotowoltaicznej,
baterie akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatorki do powtórnego naładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, baterie słoneczne, baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ładowarki baterii elektrycznych,
ogniwa słoneczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, 11 lampy halogenowe, lampy motocyklowe, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy (urządzenia
oświetleniowe), lampy do oświetleń pojazdów, lampy do pojazdów
mechanicznych, lampy na energię słoneczną, lampy fluorescencyjne
rurowe do oświetlania, żarówki oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, oświetlenie typu LED
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], instalacje oświetleniowe z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], wentylatory elektryczne, wentylatory do systemów wentylacji, klimatyzatory, instalacje
klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne.
(111) 302702
(220) 2017 03 17
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) BUYOUT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) BIT LOGISTICS
(540)

(210) 468995

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka transportu, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży i wycieczek, transport
pasażerski, transport towarów i przesyłek, usługi związane z informacją dotyczącą podróży lub transportu towarów przez biura pośrednictwa i agencje turystyczne, usługi związane z informacją o taryfach,
rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi związane z organizowaniem turystyki, wynajem i dzierżawa środków transportu oraz usługi związane z wynajmem i dzierżawą środków transportu.
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(111) 302703
(220) 2017 03 17
(210) 469000
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) UBEZPIECZENIA Kolejowe
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy
i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia
rolno-hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane
z kartami kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe
w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 45 usługi w zakresie
doradztwa prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.
(111) 302704
(220) 2017 03 17
(210) 469001
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 22
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) UBEZPIECZENIA Kolejowe
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy
i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów spon-
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sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia
rolno-hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane
z kartami kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe
w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 45 usługi w zakresie
doradztwa prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.

(111) 302705
(220) 2017 03 17
(210) 469025
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 22
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) gemini
(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, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, 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, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, 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, 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, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
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35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody,
usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne,
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów,
witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów
do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze
dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.

(111) 302706
(220) 2017 03 17
(210) 469026
(151) 2017 09 19
(441) 2017 05 22
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) apteka gemini
(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, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, 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, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, 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, 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, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody,
usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne,
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów,
witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów
do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i mo-
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tywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze
dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.

(111) 302707
(220) 2017 03 17
(210) 469048
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) WIRTUALNE SPORTY
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 302708
(220) 2017 03 17
(210) 469049
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) WIRTUALNE SPORTY
(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 302709
(220) 2017 03 17
(210) 469050
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) WIRTUALNE SPORTY
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
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(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.

(111) 302711
(220) 2017 03 19
(210) 469058
(151) 2017 08 25
(441) 2017 04 24
(732) IMIELIŃSKA MAGDALENA BARBARA, Wrocław, PL.
(540) AKADEMIA MŁODEGO KUCHARZA
(540)

Kolor znaku: różowy, pomarańczowy, żółty, złoty, niebieski,
fioletowy, biały, szary, brązowy
(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 02.05.30, 09.07.19, 27.05.01,
26.05.01, 26.05.06, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi wydawnicze i reporterskie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 302712
(220) 2017 03 20
(210) 469082
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Furaginum Hasco HASCO-LEK HL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, ciemnoniebieski,
jasnopomarańczowy, niebieski
(531) 03.11.01, 24.03.07, 26.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety, leki dla ludzi, wyroby medyczne
w postaci kapsułek, wyroby medyczne w postaci kremów i żeli, wyroby medyczne w postaci maści i kremów, wyroby medyczne w postaci płynów, kropli, syropów i zawiesin, wyroby medyczne w postaci
proszków, wyroby medyczne w postaci tabletek i czopków.
(111) 302713
(220) 2017 03 20
(210) 469140
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE-FLEX, Wrocław, PL.
(540) FLEXiN
(540)

(111) 302710
(220) 2017 03 17
(210) 469051
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) WIRTUALNE SPORTY
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki.

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(111) 302714
(220) 2017 03 20
(210) 469142
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jsienica, PL.
(540) LE MOULIN BLANC
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
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(111) 302715
(220) 2017 03 20
(210) 469145
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE R. KOHUT, SZ. KLACZAK
SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 01.15.03, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje odgromowe i uziemiające z wyłączeniem
instalacji elektrycznych przemysłowych i domowych, 37 usługi
w zakresie montażu, budowy, rozbudowy, naprawy i konserwacji:
wyłącznie instalacji odgromowych i uziemiających, 42 usługi: w zakresie konsultacji, doradztwa, badań i ekspertyz technicznych instalacji odgromowych i uziemiających, usługi w zakresie wykonywania
pomiarów skuteczności zerowania, rezystancji izolacji wraz z badaniami w zakresie instalacji odgromowej i uziemiającej, projektowanie
instalacji odgromowych i uziemiających.
(111) 302716
(220) 2017 03 21
(210) 469150
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Serduszka Toruńskie LEGENDARNY
SMAK W CZEKOLADZIE JESZCZE DELIKATNIEJSZE CIASTO
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, żółty,
ciemnożółty, czarny
(531) 01.13.01, 02.01.03, 06.07.04, 07.01.01, 08.01.09, 24.03.01,
25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 302717
(220) 2017 03 21
(210) 469153
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) MADERO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, murki i ogrodzenia niemetalowe,
elementy betonowe do budowy murków i ogrodzeń, niemetalowe
elementy fasadowe i ogrodzeniowe, niemetalowe stopnie schodowe, kostka brukowa, płyty betonowe w tym chodnikowe i tarasowe.
(111) 302718
(220) 2017 03 21
(210) 469154
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) MODERO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, murki i ogrodzenia niemetalowe,
elementy betonowe do budowy murków i ogrodzeń, niemetalowe
elementy fasadowe i ogrodzeniowe, niemetalowe stopnie schodowe, kostka brukowa, płyty betonowe w tym chodnikowe i tarasowe .
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(111) 302719
(220) 2017 03 21
(210) 469156
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) RADECKI KRZYSZTOF RAD-POL, Piecki, PL.
(540) Bianco Nero
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
35 projektowanie reklam oraz ich wykonywanie, 37 konsultacje budowlane, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, renowacja dzieł architektonicznych, usługi doradcze w zakresie projektów obróbki powierzchni, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, konserwacja mebli, renowacja mebli, 42 doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, usługi architektury wnętrz, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, projektowanie wystaw, wnętrz, projektowanie
architektoniczne, usługi w zakresie grafiki, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe].
(111) 302720
(220) 2017 03 21
(210) 469170
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CARDIO MIKSTURA OLEI DBA O SERCE POMAGA OBNIŻYĆ
CHOLESTEROL ŹRÓDŁO OMEGA-3 OMEGA-6
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, brązowy, biały
(531) 02.09.01, 08.07.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online dotyczące dietetycznej żywności
i substancji do celów leczniczych, suplementów diety dla ludzi, olei
jadalnych.
(111) 302721
(220) 2017 03 21
(210) 469188
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ulubiona do wypieków
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.25, 26.11.03, 26.01.01
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(510), (511) 29 masło, margaryna, mleczne produkty, twaróg, śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych,
tłuszcz piekarski.

(111) 302722
(220) 2017 03 21
(210) 469195
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) XABOPLAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 302723
(220) 2017 03 21
(210) 469196
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) XABOGARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 302724
(220) 2017 03 21
(210) 469203
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 22
(732) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) domoprofi
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami: drzwi do mebli, drzwi metalowe, drzwi
niemetalowe, dzwonki do drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi
nieelektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, gumowe ograniczniki do drzwi, drzwi harmonijkowe, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne zamknięcia drzwi, klamki do drzwi metalowe, klamki do drzwi
niemetalowe, okucia do drzwi metalowe, wizjery do drzwi [judasze],
meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble ogrodowe, meble
szkolne, środki do polerowania podłóg i mebli, rolety okienne tekstylne, wewnętrzne rolety papierowe, rolety wewnętrzne okienne,
panele podłogowe, podłogi drewniane, 37 usługi montażu: drzwi,
okien, podłóg, mebli, kuchni, usługi prac wykończeniowych mieszkań, domów, usługi aranżacji wnętrz, ogrodów i pomieszczeń biurowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], projektowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz.

Nr 3/2018

(540)

Kolor znaku: biały, zielony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.17
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, 28 gry i zabawki.
(111) 302727
(220) 2017 03 22
(210) 469210
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 22
(732) FILM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DYWIZJON 303
(540)

(111) 302725
(220) 2017 03 21
(210) 469206
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 22
(732) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) profidomo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami: drzwi do mebli, drzwi metalowe, drzwi
niemetalowe, dzwonki do drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi
nieelektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, gumowe ograniczniki do drzwi, drzwi harmonijkowe, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne zamknięcia drzwi, klamki do drzwi metalowe, klamki do drzwi
niemetalowe, okucia do drzwi metalowe, wizjery do drzwi [judasze],
meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble ogrodowe, meble
szkolne, środki do polerowania podłóg i mebli, rolety okienne tekstylne, wewnętrzne rolety papierowe, rolety wewnętrzne okienne,
panele podłogowe, podłogi drewniane, 37 usługi montażu: drzwi,
okien, podłóg, mebli, kuchni, usługi prac wykończeniowych mieszkań, domów, usługi aranżacji wnętrz, ogrodów i pomieszczeń biurowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], projektowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz.

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.05, 21.03.21
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe,
16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie,
nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki
i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw,
usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
38 usługi w zakresie agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych, 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, organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacji
nauczania, 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, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej
produkcji telewizyjnej i filmowej, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji.

(111) 302726
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 22
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Slimy TUBA ZABAWY TURBO TUBE

(111) 302728
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 15
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ForMeds

(210) 469208

(210) 469212

Nr 3/2018
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty
lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki
medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły
dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne
do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu,
sole kąpielowe, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia soczewek
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia
roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi,
przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku
żywności, usługi promocji zdrowia, 42 usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne, badania nad produktami farmaceutycznymi,
badania naukowe w dziedzinie farmacji, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi medyczne, badania medyczne, opieka zdrowotna, doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej,
rehabilitacji, usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali, przychodni,
laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji.
(111) 302729
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) ŁĘKARSKI ROBERT, Chylice-Kolonia, PL.
(540) Bauherr PROFESSIONAL BAUCHEMIE
(540)

(210) 469214

(531) 19.11.25, 19.03.25, 19.13.21, 27.05.01
(510), (511) 1 impregnat do betonu, impregnat do gipsu, 8 wyciskacz
do mas spoinujących, fugownica murarska, 19 płytki i płyty z betonu
i gipsu, zaprawy cementowe dekoracyjne, fugi.
(111) 302730
(220) 2017 03 22
(210) 469215
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 08
(732) FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg, DE.
(540) INTESTAMIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty do podawania przez zgłębnik i do podawania doustnego, substancje dietetyczne do celów medycznych, produkty do żywienia enteralnego.
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(111) 302731
(220) 2017 03 22
(210) 469217
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 24
(732) FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg, DE.
(540) SURVIMED
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty do podawania przez zgłębnik i do podawania doustnego, substancje dietetyczne do celów medycznych, produkty do żywienia enteralnego.
(111) 302732
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) F-VIT C 1000
(540)

(210) 469220

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty
lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki
medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
medyczne do odchudzania.
(111) 302733
(220) 2017 03 22
(210) 469221
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 24
(732) ACOMOEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) ACOMOEYE
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, oprogramowanie, zintegrowane pakiety oprogramowania, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, programy do przetwarzania
danych, mobilne aplikacje, interaktywne oprogramowanie komputerowe, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, komputery i sprzęt komputerowy, peryferyjne urządzenia komputerowe, okulary do rzeczywistości wirtualnej, analizatory obrazów, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, usługi
naukowe i technologiczne, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania systemów elektronicznych.
(111) 302734
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 15
(732) SIKORA JACEK VITBERG, Nowy Sącz, PL.
(540) WOC wibroterapia oscylacyjno-cykloidalna
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, fioletowy, czarny
(531) 29.01.14, 26.11.01, 27.05.01, 26.04.09, 26.01.06

(210) 469225
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie
zdrowia, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 44 usługi
terapeutyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała, masaż wibracyjny,
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, masaże, informacje dotyczące
masażu, salony masażu, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, opieka pielęgniarska i medyczna, porady medyczne, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kuracji uzdrowiskowych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi doradcze dotyczące
aparatury i przyrządów medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej.

(111) 302735
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 08
(732) HANDSONCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) Handsontable
(540)

Nr 3/2018

dowe [maszyny], wycinarki [maszyny], urządzenia do przenoszenia
i transportu, maszyny transportowe, pompy, kompresory i wentylatory, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 12 lądowe
pojazdy i środki transportu, pojazdy przemysłowe, przyczepy, naczepy, ciągniki, taczki, traktory ogrodnicze, 42 usługi projektowania,
projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie przyrządów,
projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych.

(111) 302738
(220) 2017 03 22
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) PASIERBSKA MAŁGORZATA, Radomia, PL.
(540) WE LOVE BEDS
(540)

(210) 469236

(210) 469231

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
gier, oprogramowanie sprzętowe, aplikacje internetowe i do urządzeń mobilnych.
(111) 302736
(220) 2017 03 22
(210) 469233
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 24
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SPIŻARNIA NATURY
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, bakalie, sałatki warzywne, sałatki
gotowe, sałatki owocowe, sałatka z kurczaka, sałatka Cezar, sałatka
ziemniaczana, sałatki na bazie ziemniaków, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, gotowe ciasta, słodycze, gotowe dania deserowe ujęte w tej klasie, wyroby zbożowe,
muesli, słodycze, majonez, pasty do smarowania na bazie majonezu,
miód, substytuty miodu, słodkie pasty do smarowania [miód], syropy smakowe, sałatka z makaronem, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, 32 soki
owocowe, napoje owocowe, syropy do napojów, syropy do napojów
bezalkoholowych, syropy owocowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru.
(111) 302737
(220) 2017 03 22
(210) 469234
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 24
(732) RCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zatyki, PL.
(540) RCM
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 24.01.03, 24.01.25, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, aeratory, brony, kosiarki, dmuchawy elektryczne
do odpadów trawnikowych, grabiarki [maszyny], kosy [maszyny],
maszyny do siekania, maszyny do zrywania, okrawarki, maszyny
do pielenia, rozdrabniarki, rolnicze maszyny rozprowadzające, siewniki, snopowiązałki, przycinacze do drzew [maszyny], walce ogro-

Kolor znaku: złoty, szary, jasnozielony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, łóżka i stelaże, poduszki, materace łóżkowe,
materace łóżkowe o warstwowej konstrukcji, zagłówki, poduszki,
szafki nocne, wyposażenie sypialni w formie mebli, podkładki pod
materace, wałki jako poduszki w kształcie walca, skrzynie, kufry, pufy,
sofy, szafy, szafki, szuflady, taborety, toaletki, wałki jako poszewki
w kształcie walca, wieszaki do odzieży, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze a zwłaszcza koce, kołderki, kołdry, kołdry pikowane, narzutki
na łóżka, bielizna pościelowa, zasłony, kapy na łóżka, kapy, kołderki
do przykrywania nóg, pledy podróżne, pokrowce na poduszki, podszewki na poduszki, firany, zasłony, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz sprzedaży wysyłkowej i internetowej, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej w zakresie kompletnego wyposażenia sypialni.
(111) 302739
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 24
(732) FLEXWING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk, PL.
(540) FLEXWING
(540)

(210) 469238

Kolor znaku: ciemnogranatowy
(531) 18.01.21, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części konstrukcyjne
do statków powietrznych, części konstrukcyjne do łodzi, części konstrukcyjne do samochodów, płaty aerodynamiczne do pojazdów
wodnych, płaty aerodynamiczne do pojazdów morskich, płaty aerodynamiczne do pojazdów lądowych, 42 usługi projektowania, projektowanie konstrukcji, projektowanie techniczne.
(111) 302740
(220) 2017 03 22
(210) 469239
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 24
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PROBIOFAST
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 302741
(151) 2017 09 14

(220) 2017 03 22
(441) 2017 05 08

(210) 469244
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(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) LOFLOX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie antybiotyki.
(111) 302742
(220) 2017 03 22
(210) 469245
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 08
(732) CZAJKA DANIEL, JOPEK SŁAWOMIR AKUMAR SPÓŁKA
CYWILNA, Swarzędz, PL.
(540) PIONEER MAINTENANCE FREE BATTERY SILVER PREMIUM
(540)

931

mierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki
prądu, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.

(111) 302745
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa, PL.
(540) IMPERIUM zdrowia
(540)

(210) 469249

Kolor znaku: szary, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 01.01.01, 01.01.05, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, celki do baterii, baterie anodowe,
baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne,
baterie słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki prądu, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.

(531) 02.05.22, 02.05.23, 02.05.27, 02.05.30, 27.05.01
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 44 ochrona
zdrowia, udzielanie informacji zdrowotnej, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo żywieniowe, Fizjoterapia, Masaże, Konsultacje z dziedziny żywienia, Opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi w zakresie
planowania programów redukcji wagi, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej .

(111) 302743
(220) 2017 03 22
(210) 469246
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) CZAJKA DANIEL, JOPEK SŁAWOMIR AKUMAR SPÓŁKA
CYWILNA, Swarzędz, PL.
(540) DOSTAWCY PRĄDU
(540)

(111) 302746
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa, PL.
(540) megabajtel
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03, 26.11.12, 26.11.21
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, baterie (celki), baterie anodowe,
baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne,
baterie słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki prądu, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.

(210) 469250

(531) 02.05.08, 02.05.23, 02.05.24, 02.05.30, 26.05.14, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, gry sportowe,
35 marketing bezpośredni, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych.

(111) 302744
(220) 2017 03 22
(210) 469248
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) CZAJKA DANIEL, JOPEK SŁAWOMIR AKUMAR SPÓŁKA
CYWILNA, Swarzędz, PL.
(540) PIONEER MAINTENANCE FREE BATTERY EXTREME
(540)

(111) 302747
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa, PL.
(540) megabajtel
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, złoty
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, amperomierze, celki baterii, baterie anodowe, baterie
do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie
słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwaso-

(531) 02.05.23, 02.05.30, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, gry sportowe,
35 marketing bezpośredni, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych.

(210) 469252
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(111) 302748
(220) 2016 09 14
(210) 469259
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 08
(732) J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA, Lubin, PL.
(540) INFU-MED
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, leki, odżywcze suplementy diety, witaminowe preparaty odżywcze, 10 medyczne aparaty
i instrumenty: przyrządy do przetaczania krwi, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, pojemniki do aplikowania leków, igły
do celów medycznych, pompy do celów medycznych, 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich medycznych aparatów i instrumentów:
przyrządów do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, pojemników
do aplikowania leków, pomp do celów medycznych, biologicznych
preparatów do celów medycznych, chemicznych preparatów do celów medycznych, leków, odżywczych suplementów diety, witaminowych preparatów odżywczych.

Nr 3/2018

zarządzania przyjazdami i wyjazdami dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń
oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody
pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki
dla dzieci.

(111) 302751
(220) 2017 03 22
(210) 469276
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa, PL.
(540) ECO-PALNIK
(540)

(111) 302749
(220) 2016 09 14
(210) 469261
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 08
(732) J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA, Lubin, PL.
(540) TRANSFU-MED
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, leki, odżywcze suplementy diety, witaminowe preparaty odżywcze, 10 medyczne aparaty
i instrumenty: przyrządy do przetaczania krwi, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, pojemniki do aplikowania leków, igły
do celów medycznych, pompy do celów medycznych, 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich medycznych aparatów i instrumentów:
przyrządów do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, pojemników
do aplikowania leków, pomp do celów medycznych, biologicznych
preparatów do celów medycznych, chemicznych preparatów do celów medycznych, leków, odżywczych suplementów diety, witaminowych preparatów odżywczych.
(111) 302750
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) BARTECZKO DANIEL, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) BLOOD BURGER
(540)

(210) 469269

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 08.01.07, 08.07.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, hotele, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy
turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie, bufety, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne w zakresie

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 kotły, piece, piece do spalania, piece do ogrzewania
centralnego, piece do ogrzewania powietrza, piece na paliwa stałe,
piece do sprzedaży w zestawach, piece o powolnym spalaniu [piece
opalane drewnem do użytku domowego), piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego), piece grzewcze do celów
przemysłowych, piece do spalania odpadów do użytku domowego,
piece do spalania odpadów do celów przemysłowych, palniki, palniki
grzewcze nieprzenośne, palniki do paliw stałych, palniki do użytku
przemysłowego, palniki do instalacji grzewczych, palniki, bojlery i podgrzewacze, palniki na pellet, palniki na biomasę, podajniki
do palników, zasobniki do palników, 37 montaż i instalacja pieców,
kotłów lub palników, naprawa i konserwacja pieców, kotłów lub palników, udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją
pieców, kotłów lub palników, 42 projektowanie pieców, kotłów, palników lub ich elementów.
(111) 302752
(220) 2017 03 23
(210) 469289
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Penthasymin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu,
kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 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, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze tusze do rzęs, lecznicze odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry co celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych:
kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze.
(111) 302753
(220) 2017 03 23
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) ŚWIDERSKI IRENEUSZ ZETTA, Gdańsk, PL.
(540) ZETTA

(210) 469297
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(540)

rabiarki, urządzenia do napowietrzania [maszyny], sieczkarnie [maszyny], zbiornik zasypowy na karmę dla zwierząt [maszyny].

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, niebieski, czarny
(531) 19.13.21, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 302754
(220) 2017 03 23
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 02
(732) CAFE SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) GRYFNY KAFYJ
(540)

933

(111) 302756
(220) 2017 03 23
(210) 469327
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 08
(732) ARKADY WROCŁAWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) ARKADY WROCŁAWSKIE
(540)

(210) 469300

(531) 27.05.01, 11.03.04
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, dzbanki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, filiżanki i kubki, filtry do kawy nieelektryczne, kafeterki, kapsułki na kawę do ponownego napełniania,
kubki do kawy, kubki papierowe, kubki do napojów, miarki do kawy,
mieszadełka do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne zaparzacze
do kawy z tłokiem, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory kuchenne, serwisy do kawy, spieniacze do mleka nieelektryczne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
termoizolacyjne pojemniki i torby na żywność lub napoje, termosy,
30 kawa, kawa palona, w proszku, granulowana lub w napojach, koncentraty kawy, kawa mielona, kawa niepalona, ziarna kawy, mrożona
kawa, esencje kawowe, aromaty kawowe, napoje kawowe, mieszanki
kawowe, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, torebki z kawą, kapsułki z kawą, napoje na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kawy,
czekolada, espresso, herbata, kakao, preparaty do sporządzania
napojów na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży wysyłkowej, usługi handlu on-line-wszystkie
związane ze sprzedażą towarów takich jak kawa, herbata, czekolada
i napoje na bazie kakao, preparaty do wytwarzania powyższych towarów, naczynia, wyroby porcelanowe, porcelana, ceramika, zastawa stołowa i wyroby szklane, ekspresy do kawy, zaparzacze, dzbanki
do kawy oraz akcesoria kawowe i barowe, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy do biur-dostawa napojów, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek.
(111) 302755
(220) 2017 03 23
(210) 469306
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) STEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeczenica, PL.
(540) STEX
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, młyny i rozdrabniarki, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, chwytaki do siana
[maszyny lub części maszyn], krajarki do kiszonki [inne niż narzędzia
sterowane ręcznie], elewatory rolnicze, elektryczne skaryfikatory,
ładowarki do maszyn rolniczych, ładowarki do leja zasypowego
[maszyny], maszyny do cięcia paszy, maszyna do rozdrabniania makuchów [śrutownik], leje zasypowe [maszyny], maszyny do siekania,
maszyny rolnicze zawarte w tej klasie, mieszarki zbożowe [maszyny],
ostrza do sieczkarni [części do maszyn], narzędzia rolnicze, inne niż
o napędzie ręcznym, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych
i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, sieczkarnie elektryczne,
sieczkarnie do słomy [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], sieczkarnie, rozdrabniarki do pasz, rozdrabniacze [maszyny], rolnicze ob-

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, ciemnoszary
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze, mapy
i plany miast, gazety i czasopisma, 35 administrowanie i zarządzanie
w działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich różnych produktów (z wyłączeniem transportu) tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupów w dobrych warunkach, badanie rynku, dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
36 usługi administrowania nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena
nieruchomości, wynajem pomieszczeń, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, agencje nieruchomości, sprzedaż nieruchomości,
37 czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi związane
z edukacją, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację,
usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach
kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu,
informacja w zakresie edukacji, oświaty, sportu i rekreacji, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne, usługi
w zakresie ochrony, usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, usługi agencji ochrony nocnej.
(111) 302757
(220) 2017 03 23
(210) 469331
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CHOCO CHARLIE
(510), (511) 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, ciasto jako
masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze
do ciast, gofry, herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, lody,
lukier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, piernik, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka,
puddingi, tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe.
(111) 302758
(220) 2017 03 23
(210) 469332
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MAKARON MARYSIA
(510), (511) 30 gotowe potrawy na bazie makaronu, makaron nitki,
makaron rurki, makarony, ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, sosy do makaronów, spaghetti.
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(111) 302759
(220) 2017 03 23
(210) 469334
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CONCHADOR
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane:
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
ziemne przetworzone, 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto
w proszku, cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje
cukiernicze do ciast, gofry, herbatniki petit-beurre, karmelki jako
cukierki, lody, lukier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze,
marcepan, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, piernik, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako
ciasteczka, puddingi, tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
jako napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka jako likier, aperitify, arak, brandy, curaçao jako likier, cydr, napoje destylowane, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, likier
miętowy, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
zawierające owoce, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych,
rum, whisky, wino, wódka.
(111) 302760
(220) 2017 03 23
(210) 469335
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) ALEGIO
(510), (511) 33 gruszecznik jako wino, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych, wino.
(111) 302761
(220) 2017 03 23
(210) 469338
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) MOONY LAB A. SKIBA, P. MUCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świdnik, PL.
(540) MOONY LAB
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 01.07.01, 01.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do telefonów komórkowych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych i komputerów
przenośnych, oprogramowanie do przesyłania cyfrowych zdjęć,
filmów, obrazów i tekstu za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do urządzeń sieciowych
do przetwarzania płatności elektronicznych, które można pobrać
z globalnej sieci komputerowej, oprogramowanie do modyfikowania wyglądu, umożliwiające przesyłanie zdjęć i filmów, oprogramowanie do edycji zdjęć oraz nagrywania i edycji filmów wideo, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania
aplikacji (APl), oprogramowanie w celu umożliwienia przesyłania,
pobierania, uzyskiwania dostępu, publikowania, wyświetlania, znakowania, streamingu, łączenia, oprogramowanie do strumieniowego przesyłania treści multimedialnych audio-wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz do mobilnych i cyfrowych
urządzeń elektronicznych, program komputerowy, który umożliwia
użytkownikom tworzenie i dostęp do informacji o sieci społecznej
w tym książki adresowej, listy znajomych, profili, preferencji i danych
osobowych, oprogramowanie do zarządzania danych kontaktowych w książce adresowej, elektroniczne bazy danych w dziedzinie
rozrywki zapisane na nośniku komputerowym, oprogramowanie
do gier, aparaty fotograficzne, 16 druki, materiały introligatorskie,
materiały biurowe, materiały drukowane, publikacje drukowane,
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reklamy drukowane, drukowane rozkłady, czcionki drukarskie, formularze [blankiety, druki], obrazy i zdjęcia, albumy do wklejania,
fotografie [wydrukowane], druki, jednorazowe produkty papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 38 usługi transmisji cyfrowej, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie wiadomości, poczta
elektroniczna, przesyłanie danych za pomocą terminali komputerowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transmisja
informacji poprzez kody informatyczne, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych, udostępnianie stron internetowych, usługi
dostawców usług internetowych, usługi w zakresie internetowych
emisji radiowych, usługi w zakresie przekierowywania do witryn
internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, 40 drukowanie, druk
sitowy, druk cyfrowy, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie reklam, drukowanie zdjęć, usługi składania druku,
wywoływanie fotograficzne, wywoływanie filmów fotograficznych,
wywoływanie i obróbka filmów, wywoływanie filmów, powielanie
fotografii, udzielanie informacji związanych z wywoływaniem i obróbką filmów fotograficznych, udzielanie informacji związanych
z usługami drukowania fotograficznego, obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], barwienie tkanin, grawerowanie, wywoływanie
zdjęć, 42 usługi konwersji i digitalizacja książek, prasy dla rynku wydawniczego, budowanie rozwiązań technologicznych do sprzedaży
e-contentu (aplikacje lOS, Android, Windows Phone).

(111) 302762
(220) 2017 03 23
(210) 469341
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) WARSZAWA PRZYOKOPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Wola E Center
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnofioletowy, fioletowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania,
broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze,
koperty do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku
biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki
reklamowe, plany architektoniczne, plany, 35 doradztwo w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, analiza systemów zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
handlową, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych,
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku
z zakupem i sprzedażą produktów, 36 administrowanie nieruchomościami, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości,
wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, wyceny finansowe
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], zarządzanie portfelem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem budynków, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, 37 czyszczenie budynków, okna (czyszczenie-), czyszczenie
fasad budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków,
39 wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem garaży
i miejsc parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane
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z parkowaniem samochodów, usługi w zakresie parkowania pojazdów, parkowanie samochodów przez obsługę, 41 publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, edukacja (informacje o-), usługi edukacji biznesowej, usługi
doradcze w zakresie edukacji, edukacja, rozrywka i sport, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą internetu czy ekstranetów, 45 usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(111) 302763
(220) 2017 03 23
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) MALINOWSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) COMBAT FIGHT CLUB
(540)

(210) 469348

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.07.01, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 klubowe usługi, rozrywka, nauczanie, usługi trenerskie.
(111) 302764
(220) 2017 03 23
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) SIKORSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540)
(540)
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komunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, w szczególności: dyski komputerowe,
dyski twarde, karty dźwiękowe, karty graficzne, karty mikroprocesorowe, karty pamięci, komputerowe stacje robocze, komputery,
komputery przenośne [laptopy], pamięci komputerowe, serwery,
sieciowe pamięci masowe (NAS), switche, urządzenia do przechowywania danych, wentylatory procesorów głównych (CPU), wentylatory
wewnętrzne chłodzące do komputerów, zewnętrzne dyski twarde
do komputerów, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, w szczególności: dyski komputerowe, dyski twarde, karty dźwiękowe, karty graficzne, karty mikroprocesorowe, karty
pamięci, komputerowe stacje robocze, komputery, komputery przenośne [laptopy], pamięci komputerowe, serwery, sieciowe pamięci
masowe (NAS), switche, urządzenia do przechowywania danych,
wentylatory procesorów głównych (CPU), wentylatory wewnętrzne
chłodzące do komputerów, zewnętrzne dyski twarde do komputerów, usługi importowo-eksportowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 37 instalacja sieci komputerowych, instalacja sprzętu
komputerowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, instalacja systemów
komputerowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.

(111) 302766
(220) 2017 03 23
(210) 469372
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 02
(732) URBAN TOMASZ URBICO, Blizne Łaszczyńskiego, PL.
(540) go skills it’s better to know
(540)

(210) 469367

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.03.01, 02.03.22, 04.02.11, 23.01.01, 26.01.03, 29.01.04
(510), (511) 40 drukowanie, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem.
(111) 302765
(220) 2017 03 23
(210) 469369
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 02
(732) GOŚCINIAK ZYGMUNT BLASTNET, Witaszyce, PL.
(540) BLASTNET
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.02.07
(510), (511) 35 reklama, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, w szczególności: dyski komputerowe,
dyski twarde, karty dźwiękowe, karty graficzne, karty mikroprocesorowe, karty pamięci, komputerowe stacje robocze, komputery,
komputery przenośne [laptopy], pamięci komputerowe, serwery,
sieciowe pamięci masowe (NAS), switche, urządzenia do przechowywania danych, wentylatory procesorów głównych (CPU), wentylatory wewnętrzne chłodzące do komputerów, zewnętrzne dyski
twarde do komputerów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci tele-

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe, szkolenia komputerowe, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, doradztwo
zawodowe i coaching-doradztwo szkoleniowe i edukacyjne.
(111) 302767
(220) 2017 03 23
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 02
(732) LANG TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LANGTEAM
(540)

(210) 469374

(531) 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 35 badanie opinii, badanie rynku, dekoracje wystaw
sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych, edycja tekstów,
reklamy prasowe, reklama i promocja przy pomocy manekinów,
reklamowanie, reklamy radiowe i telewizyjne, rozlepianie plakatów
reklamowych, służba informacyjna, uaktualnianie ulotek reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
wypożyczanie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw
handlowych i reklamowych, 41 organizowanie zawodów i imprez
sportowych.
(111) 302768
(220) 2017 03 23
(210) 469378
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jankowice, PL.
(540) ZIMTINOS
(510), (511) 30 przetworzone ziarna, skrobia i towary z nich wykonane, preparaty piekarnicze i drożdże, zboża, płatki śniadaniowe,
preparaty zbożowe, muesli, płatki kukurydziane, owies gnieciony,
przekąski na bazie zbóż, batony zbożowe, batoniki muesli, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i owoców suszonych.
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(111) 302769
(220) 2017 03 23
(210) 469379
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) ŚWIDERKI SOKOŁOWSKIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 302770
(220) 2017 03 23
(210) 469380
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) WĘŻYK NA PATYKU
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazi mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 302771
(220) 2017 03 23
(210) 469385
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) ŚWIDEREK SOKOŁOWSKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 302772
(220) 2017 03 23
(210) 469386
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa, PL.
(540) astel.us
(510), (511) 35 agencja reklamowa, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach gospodarczych,
36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje kapitałowe, kupno i sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo majątku nieruchomym.
(111) 302773
(220) 2017 03 23
(210) 469387
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) WĘŻYK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 302774
(220) 2017 03 23
(210) 469388
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa, PL.
(540) asteleurope.com
(510), (511) 35 agencja reklamowa, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach gospodarczych,
36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje kapitałowe, kupno i sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo majątku nieruchomym.
(111) 302775
(220) 2017 03 23
(210) 469396
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
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(540) ŚWIDEREK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 302776
(220) 2017 03 23
(210) 469399
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) diflotex 500 sc
(510), (511) 5 herbicydy przeznaczone do stosowania w zbożach.
(111) 302777
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 27
(441) 2017 05 02
(732) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Vinoteka 13
(540)

(210) 469415

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie,
magazynie fabrycznym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi
w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usługi siłowni, usługi klubów i dyskotek,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni,
barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal na posiedzenia,
usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 302778
(220) 2017 03 23
(210) 469417
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Hydro Sorbet
(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
leczniczym, kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
preparaty lecznicze do kąpieli.
(111) 302779
(220) 2017 03 24
(210) 469418
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Krem Sorbet
(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,
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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
leczniczym, kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
preparaty lecznicze do kąpieli.

(111) 302780
(220) 2017 03 24
(210) 469422
(151) 2017 09 27
(441) 2017 05 02
(732) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, PL. ;
(540) ECTOKREM
(510), (511) 3 krem do pielęgnacji skóry, 5 krem wspomagający leczenie zmian skórnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 302781
(220) 2017 03 24
(210) 469423
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) PAUL ROMAN, ARSENICZ KRZYSZTOF ANRONET AGENCJA
REKLAMOWA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) wszystkodlakibica.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, marketing, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych.
(111) 302782
(220) 2017 03 24
(210) 469424
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) PORĘBSKA AGNIESZKA, Grodziec, PL.
(540) TRZECH DIAMENTÓW
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla zwierząt, porady w zakresie farmakologii, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
(111) 302783
(220) 2017 03 24
(210) 469436
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) LODOZAUR
(510), (511) 30 jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, lód naturalny lub sztuczny, sorbety jako lody.
(111) 302784
(220) 2017 03 24
(210) 469467
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 15
(732) TĘCZOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tęczowy ogród
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, nauczanie języków obcych w przedszkolach, nauczanie języków obcych na obozach wakacyjnych, nauczanie języków obcych w ramach wyjazdów wycieczkowych, nauczane języków obcych w ramach imprez wypoczynkowych
i/lub rozrywkowych, prowadzenie przedszkoli nauczających i/lub
wychowujących, prowadzenie ogródków jordanowskich, prowadzenie zajęć świetlicowych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych i/
lub rozrywkowych, usługi wydawnicze na nośnikach papierowych,
na nośnikach przeznaczonych do zapisu dźwięku i/lub obrazu oraz
w Internecie .
(111) 302785
(151) 2017 09 09

(220) 2017 03 24
(441) 2017 05 15

(210) 469470
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(732) COMPUTER MEDIA CONSULTANTS MACIEJ WĘGRZECKI
RADOSŁAW DRYWULSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) IT Center
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, grantowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.11.12, 26.03.23, 24.15.01
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania.
(111) 302786
(220) 2017 03 24
(210) 469471
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) Pycha Łycha
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały, brązowy
(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające
się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu,
30 dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu,
gotowe dania z ryżu, dnia gotowe suche lub w płynie zawierające
głównie ryż.
(111) 302787
(220) 2017 03 24
(210) 469472
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) LINDAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieruchów, PL.
(540) Mistral
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 6 przewody nieelektryczne, przewody metalowe, przewody metalowe z otuliną izolacyjną z tworzyw sztucznych, przewody wentylacyjne, zwężki, przepusty ścienne, dysze zawarte w tej klasie, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby
ślusarskie, rury i rurki metalowe, 11 klimatyzatory: ścienne, kasetonowe, kanałowe, przenośne, wentylatory, urządzenia do chłodzenia
i wentylacji oraz części i akcesoria do nich, przepustnice, 37 usługi
montażu, konserwacji i napraw: instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych, sanitarnych.
(111) 302788
(220) 2017 03 24
(210) 469473
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) LINDAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieruchów, PL.
(540) Mistral
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06
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(510), (511) 6 przewody nieelektryczne, przewody metalowe, przewody metalowe z otuliną izolacyjną z tworzyw sztucznych, przewody wentylacyjne, zwężki, przepusty ścienne, dysze zawarte w tej klasie, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby
ślusarskie, rury i rurki metalowe, 11 klimatyzatory: ścienne, kasetonowe, kanałowe, przenośne, wentylatory, urządzenia do chłodzenia
i wentylacji oraz części i akcesoria do nich, przepustnice, 37 usługi
montażu, konserwacji i napraw: instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych, sanitarnych.

(111) 302789
(220) 2017 03 27
(210) 469534
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) FABIJAŃSKI JAROSŁAW RODZINNA WYTWÓRNIA
MAKARONÓW-FABIJAŃSCY, Jelenia Góra, PL.
(540) Prastare zboża
(510), (511) 30 artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, produkty spożywcze z owsa, jęczmienia, pszenicy, ryżu lub kukurydzy, żywność na bazie mąki, potrawy na bazie
mąki, suche i świeże makarony, makaron razowy, makaron gryczany,
makaron ryżowy, makaron żytni, makaron kukurydziany, makaron
jęczmienny, makaron owsiany, makaron grochowy, makaron jaglany, makaron quinoa, makaron sojowy, makaron z kamutu, makaron
z płaskurki, makaron z samopszy, nadziewany makaron, makaron
jajeczny, makaron w postaci płatów, makaron głęboko mrożony,
makaron błyskawiczny, makaron gotowy, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z makaronu, sosy do makaronu, kluski
i pierogi, makaroniki będące wyrobami cukierniczymi, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasto, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), nielecznicze wyroby
cukiernicze z mąki, gotowane wyroby cukiernicze, batony zbożowe
i energetyczne, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych,
mąka, zboża, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych
przez ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy
do makaronu na bazie warzyw, przyprawy do pieczenia, esencje
do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych.
(111) 302790
(220) 2017 03 27
(210) 469535
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US.
(540) TAK JAK WYMAGAJĄCE MAMY, RAID NIGDY NIE ŚPI
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania chwastów i robactwa, środki
owadobójcze, środki przeciwko ćmom i molom, środki do odstraszania owadów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, środki do odstraszania
komarów, środki do zwalczania komarów, preparaty bakteriobójcze,
środki odkażające i dezynfekujące, 21 pułapki zawarte w tej klasie
i pułapki na owady.
(111) 302791
(220) 2017 03 27
(210) 469537
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US.
(540) TAK JAK WYMAGAJĄCA MAMA, RAID DBA O TWOJĄ RODZINĘ
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania chwastów i robactwa, środki
owadobójcze, środki przeciwko ćmom i molom, środki do odstraszania owadów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, środki do odstraszania
komarów, środki do zwalczania komarów, preparaty bakteriobójcze,
środki odkażające i dezynfekujące, 21 pułapki zawarte w tej klasie
i pułapki na owady.
(111) 302792
(220) 2017 03 27
(210) 469561
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 02
(732) ARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Aria Securities
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 36 analizy finansowe,
inwestycje finansowe, transakcje finansowe, maklerstwo, pośrednictwo giełdowe, notowania giełdowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
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i obligacjami, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, zarządzanie
finansami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo
w sprawach finansowych, 45 doradztwo prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.

(111) 302793
(220) 2017 03 27
(210) 469564
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Solid Stone KREISEL
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czarny, ciemnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje gipsowe, kleje do kamienia.
(111) 302794
(220) 2017 03 27
(210) 469581
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) WACHNIK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CAPBOOM
(510), (511) 21 otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne).
(111) 302795
(220) 2017 03 28
(210) 469600
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 02
(732) BARTNIK ŁUKASZ, Tarnów, PL.
(540) LANZA
(510), (511) 3 proszki do prania, środki czyszcząco piorące, kapsułki
do prania, płyny do prania i płukania tkanin.
(111) 302796
(220) 2017 03 28
(210) 469605
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lębork, PL.
(540) FLEXCONNECT PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 chemiczne środki czyszczące do kominów, gumy będące materiałem do klejenia do celów przemysłowych, kleje, 2 farby
aluminiowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne,
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, gumożywice, lakier
asfaltowy, lakier bitumiczny, powłoki do krycia smołowaną tekturą,
preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, środki zabezpieczające przed rdzą, 17 farby izolacyjne,
uszczelnienia wodoodporne, wata do uszczelniania, zaprawy izolacyjne, 19 niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, dachowe
rynny niemetalowe, smołowane taśmy do użytku w budownictwie,
smoła, smoła węglowa.
(111) 302797
(220) 2017 03 28
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) RAJMUND MARCIN ADAMIETZ, Kadłub, PL.

(210) 469611
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(510), (511) 32 woda pitna butelkowana, woda pitna, woda niegazowana, woda [napoje], woda mineralna [napoje], woda mineralna,
woda gazowana, gazowana woda mineralna.

(540) ARPANEL
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe, belki
stropowe metalowe, blachy stalowe i ocynkowane, bramy metalowe, dachy i daszki metalowe, druty stalowe i metalowe, drabiny
metalowe, drzwi i futryny metalowe, grodnice metalowe, gzymsy
metalowe, haki metalowe, kołnierze metalowe kominy metalowe,
kolanka, rury i rurki metalowe, konstrukcje metalowe i szkielety
metalowe dla budownictwa, konstrukcje nośne, konstrukcje stalowe, kosze dachowe, kratownice metalowe, metalowe pokrycia
dachowe, kształtki rurowe, kształtowniki metalowe, liny metalowe
i stalowe, łańcuchy metalowe, maszty metalowe i stalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
nadproża metalowe, napinacze drutu i taśm metalowych, obudowy
metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny
metalowe, osłony metalowe, panele konstrukcyjne, płyty kotwiące,
podłużnice metalowe, pomosty metalowe, przegrody metalowe,
przewody metalowe instalacyjne, rolki i bloki metalowe, rusztowania metalowe, słupy stalowe, stopnie i schody metalowe, metalowe
pokrycia ścian, śruby i złącza metalowe, szyny, taśmy metalowe i stalowe, wiązadła metalowe, zasuwy i rygle, zawiasy metalowe, zawiesia metalowe, złącza i złączki metalowe, 19 belki niemetalowe, belki
policzkowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumy, bitumiczne wyroby dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, płyty cementowe, dachówki, drewno budowlane, szkło budowlane, dźwigary
niemetalowe, gzymsy niemetalowe, kominki i kominy niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane, podłogi niemetalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe niemetalowe,
rusztowania niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu, ścianki
działowe i ściany niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów
i ścian niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane, 37 budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe,
budowa pawilonów, magazynów i sklepów, informacja budowlana,
izolowanie budynków, malowanie konstrukcji metalowych, montaż
rusztowań, prace murarskie, piaskowanie konstrukcji metalowych,
renowacja powłok cynowych, zabezpieczenie przed korozją, usługi
dekarskie, wykończenie wnętrz mieszkaniowych, rozbiórka budynków, wynajem sprzętu budowlanego i żurawi.
(111) 302798
(220) 2017 03 28
(210) 469619
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 02
(732) MARTYNIUK ARKADIUSZ REHEALTHY KLINIKA ZDROWIA,
Warszawa, PL.
(540) Podstawowy protokół leczenia wg Arkadiusza Martyniuka
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 302799
(220) 2017 03 28
(210) 469621
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 02
(732) MARTYNIUK ARKADIUSZ REHEALTHY KLINIKA ZDROWIA,
Warszawa, PL.
(540) Basic Treatment Protocol by Arkadiusz Martyniuk
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 302800
(220) 2017 03 28
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 02
(732) NOMARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szydłowiec, PL.
(540) Szydłowiecka
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(210) 469622

(111) 302801
(220) 2014 10 16
(210) 435160
(151) 2015 07 09
(441) 2015 02 02
(732) C3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Górki Wielkie, PL.
(540) Ramzess
(540)

Kolor znaku: srebrny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody i przyczepy samochodowe, w szczególności do przewozu koni, naczepy samochodowe, 37 transport koni.
(111) 302802
(220) 2016 04 15
(210) 454929
(151) 2017 10 16
(441) 2017 02 06
(732) Polsat Brands AG, Buttikon, CH.
(540) Polsat
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, gry komputerowe, anteny, dekodery, 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, automaty muzyczne uruchamiane
monetą, filmy rysunkowe animowane, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski
do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery filmowe, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, 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, 32 napoje bezalkoholowe, 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, sprzętu sportowego, sprzętu rekreacyjnego, wyposażenia gospodarstw domowych, kosmetyków, sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, przeglądów
prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, aparatów fotograficznych, nośników formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie
zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, usługa prowadzenia
portali internetowych w zakresie: aukcji publicznych, badania opinii
publicznej, badania rynku, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji
handlowej, informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, zarządzania kontami abonentów, 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 sate-
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litarny, 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, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych,
opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji,
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,
organizowanie konkursów piękności, przedstawienia teatralne, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach
i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych
programów telewizyjnych i radiowych, 42 Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych,
prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych.

(111) 302803
(220) 2017 03 28
(210) 469630
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) STIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) STIGO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 wycinarki plazmowe, łukowe, stoły maszyn CNC, 9 lasery, systemy znakujące, programy komputerowe CAD/CAIM, programy komputerowe do zarządzania produkcją, 37 serwis maszyn
i urządzeń produkcyjnych, 41 szkolenia produktowe, 42 wsparcie
techniczne w zakresie maszyn i urządzeń oraz technologii.
(111) 302804
(220) 2017 03 29
(210) 469632
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) STACHOŃ-GRZESICZEK STANISŁAWA WYNAJEM POKOI
Z WYŻYWIENIEM, Zakopane, PL.
(540) stachoniówka
(510), (511) 43 pensjonaty, domy gościnne, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje].
(111) 302805
(220) 2017 03 29
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) NHCa DELTA
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 26.03.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13

(210) 469640
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(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa.

(111) 302806
(220) 2017 03 29
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) EUROCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, PL.
(540) EUROCOLOR
(540)

(210) 469653

Kolor znaku: fioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 19 okiennice okienne niemetalowe, ramy i profile okienne niemetalowe, zespoły okienne, okna skrzynkowe, szkło okienne
dla budownictwa, parapety niemetalowe, żaluzje okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe, 37 usługi serwisowe w zakresie obmiarów
dla potrzeb montażu stolarki okiennej i drzwiowej, usługi związane
z montażem, naprawami, konserwacją i renowacją stolarki okiennej
i drzwiowej, usługi nadzoru nad montażem nowej stolarki budowlanej, świadczenie napraw pogwarancyjnych na wyroby stolarki budowlanej u klienta.
(111) 302807
(220) 2017 03 29
(210) 469660
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) NHCa DELTA
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa.
(111) 302808
(220) 2017 03 29
(210) 469666
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) MOSZKIEWICZ KRZYSZTOF DORADZTWO, Bydgoszcz, PL.
(540) kocie łapki
(510), (511) 25 odzież, rękawiczki [odzież].
(111) 302809
(220) 2017 03 29
(210) 469673
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) ROJAL
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 narożnik tapicerowany.
(111) 302810
(220) 2017 03 29
(210) 469697
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 15
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MEDIAEXPERT
(510), (511) 7 urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, elektryczne prasownice i otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki (wirówki) i suszarko-wirówki do celów domowych,
elektryczne szatkownice do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku
domowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice, elektryczne
maszynki do siekania, urządzenia o napędzie silnikowym do prania,
czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, elektryczne maszynki do mięsa i miksery, elektryczne młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
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lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory,
drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe
i oprogramowanie komputerów, kasy sklepowe, elektryczny sprzęt
przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki,
aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary, 11 urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów, do gotowania,
wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, urządzenia oświetleniowe,
lampy gazowe i elektryczne, świeczniki (żyrandole), abażury, żyrandole, klosze, obudowy i zwieszenia do lamp, lampki choinkowe,
latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie
i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary elektryczne,
ekspresy do kawy elektryczne, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytownice elektryczne, opiekacze, rożna, lodówki,
zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory,
okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, 12 rowery,
20 meble, 39 usługi transportowe, spedycyjne, wynajmowanie magazynów, magazynowanie i dostarczanie towarów na zamówienia,
42 administrowanie stronami komputerowymi, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie, instalacja, konserwacja i aktualizacja systemów i oprogramowania komputerowego,
projektowanie opakowań, konwersja danych na formę elektroniczną
i przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów i oprogramowania.

(111) 302811
(220) 2017 03 29
(210) 469702
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław, PL.
(540) YOKOHAMA
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie, zestawy baterii, adaptery baterii, ładowarki
baterii elektrycznych, ogniwa i baterie elektryczne, akumulatorki
do powtórnego naładowania, pamięć USB [pendrive], baterie akumulatorowe litowe, czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych
lub wideo, kalkulatory, elektroniczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), głośniki.
(111) 302812
(220) 2017 03 29
(210) 469703
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław, PL.
(540) YOKOHAMA
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie, zestawy baterii, adaptery baterii, ładowarki
baterii elektrycznych, ogniwa i baterie elektryczne, akumulatorki
do powtórnego naładowania, pamięć USB [pendrive], baterie aku-
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mulatorowe litowe, czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych
lub wideo, kalkulatory, elektroniczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), głośniki.

(111) 302813
(220) 2017 03 29
(210) 469704
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław, PL.
(540) YOKOHAMA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe,
kontrolne i regulacyjne, urządzenia do rejestracji, przetwarzania,
nadawania, odbierania i wyświetlania sygnałów, danych, obrazów
i dźwięków, baterie, zestawy baterii, adaptery baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ogniwa i baterie elektryczne, baterie akumulatorowe litowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, aparaty
fotograficzne, sprzęt fotograficzny, urządzenia i przyrządy fotograficzne, pamięć USB [pendrive], komputery i sprzęt komputerowy,
drukarki, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, kalkulatory urządzenia
pomiarowe, elektryczne urządzenia kontrolne, elektroniczne nośniki danych, nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone] magnetyczne
nośniki programów, optyczne nośniki danych, czujniki elektryczne,
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), mierniki, skanery elektroniczne, regulatory elektroniczne, kamery wideo, monitory, głośniki, przekaźniki, bezpieczniki elektryczne,
elektroniczne zasilacze, złącza elektryczne, wykrywacze [detektory],
transformatory.
(111) 302814
(220) 2017 03 29
(210) 469707
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) FIRMA HANDLOWA BAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice, PL.
(540) bat przyjazne budowanie GRUPA psb
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, beton, cementy,
masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy
budowlane, zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, ceramika budowlana, cegły, pustaki, dachówka
ceramiczna, kostka brukowa, płyty ażurowe ceramiczne, krawężniki
uliczne, obrzeża chodnikowe, masa betonowa prefabrykowana, wyroby z betonu, gipsu i cementu, ceramiczne elementy budowlane,
płytki elewacyjne, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota,
gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia,
marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, elementy
budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu,
z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe,
płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe, wyroby dekarskie niemetalowe, wyroby elewacyjne
niemetalowe, drewno i wyroby z drewna zawarte w tej klasie, niemetalowe: drzwi, okna, bramy, furtki, siatki, płoty, rolety oraz niemetalowy osprzęt i akcesoria do nich, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe,
balustrady, kostka kamienna, tłuczeń, obudowy kominków, zlewy
kompozytowe, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu
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(sklepy internetowe), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa materiałów
budowlanych i wykończeniowych, składy budowlane, dostarczanie
informacji handlowej poprzez sieć internetową, rozpowszechnianie
informacji handlowej, prezentacja oferty handlowej oraz usługowej
w Internecie, doradztwo handlowe, prowadzenie obsługi handlowej,
promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie
partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
handlowej i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów,
organizowanie giełd, aukcji, przetargów, organizowanie targów
oraz wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja
stanowisk na targach handlowych, informacja handlowa, usługi reklamowe i marketingowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(111) 302815
(220) 2017 03 29
(210) 469709
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 08
(732) SKOREK URSZULA, MAJDA BARTŁOMIEJ ŚWIAT PIW SPÓŁKA
CYWILNA, Rudna Wielka, PL.
(540) ŚWIAT PIW ma więcej niż cztery strony NWS
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 01.01.17, 05.11.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo pszeniczne, kwas chlebowy, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, czarne piwo, piwo
i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo jasne typu ale.
(111) 302816
(220) 2017 03 29
(210) 469710
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 08
(732) SKOREK URSZULA, MAJDA BARTŁOMIEJ ŚWIAT PIW SPÓŁKA
CYWILNA, Rudna Wielka, PL.
(540) BIESZ CZADOWE
(540)

(531) 04.01.04, 04.01.05, 24.15.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo pszeniczne, kwas chlebowy, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, czarne piwo, piwo
i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo jasne typu ale.
(111) 302817
(220) 2017 03 30
(210) 469722
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) POLINDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Premium masło extra 82% TŁUSZCZU L LAKTOPOL Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 03.04.02, 03.04.28, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 masło.
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(111) 302818
(220) 2017 03 31
(210) 469796
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) PYRKOWSKI KRZYSZTOF GOLD-LAS SKUP-SPRZEDAŻ RUNA
LEŚNEGO, Dobrojewo, PL.
(540) GOLD LAS
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, czerwony, pomarańczowy,
żółty
(531) 05.11.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 grzyby suszone, grzyby mrożone, grzyby konserwowane, owoce mrożone, 31 grzyby świeże, jagody świeże, 35 prowadzenie
punktów skupu i sprzedaży runa leśnego w tym: grzyby, jagody.
(111) 302819
(220) 2017 03 30
(210) 469736
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 02
(732) ŻUROMSKA ANGELIKA BEAUTY PLANET, Szczecin, PL.
(540) SKINFRAX
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 25.07.01, 25.07.06, 25.07.07, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenie do zabiegów medycyny estetycznej przeznaczone do bezoperacyjnego liftingu (RF Frakcyjny), 44 zabiegi medycyny estetycznej, lifting twarzy, szyi, dekoltu, dłoni oraz brzucha .
(111) 302820
(220) 2017 03 30
(210) 469741
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) JURGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krzyżanowo, PL.
(540) JURGA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, substancje,
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, żywice
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, kleje (spoiwa) przeznaczone do przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, żywice naturalne, metale
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 17 nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury,
rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
(111) 302821
(151) 2017 09 13

(220) 2017 03 30
(441) 2017 05 29

(210) 469771

Nr 3/2018
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(732) BROMEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Wiązowa, PL.
(540) BROMEX
(540)

(732) SALES AND MARKETING SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) strigo
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy mielone
oraz przyprawy suszone w tym: kolendra, bazylia, oregano, tymianek,
kminek, szczypiorek, pietruszka, pasternak, mięta, rozmaryn, szałwia,
czosnek, cząber, szafran, kurkuma, ziele angielskie, gorczyca, papryka, cynamon, Pieprz, Imbir jako przyprawa, Curry jako przyprawa,
Jęczmień do spożycia przez ludzi, Siemię lniane do celów kulinarnych
[przyprawa], mieszanki przypraw, Rośliny suszone do celów kulinarnych, Zioła i ich mieszanki do celów spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], kasze spożywcze, Zboża, Przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, Sosy, marynaty, pasty spożywcze, w tym
ziołowe, mieszanki do sporządzania sosów, Gotowe do użycia mieszanki do przygotowania posiłków i sosów, Płatki zbożowe gotowe
do spożycia, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych
i suszonych owoców, mąka, Herbata, kakao, kawa, mąka gorczycowa,
wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, kasze spożywcze, kasza jęczmienna,
kasza manna, kasza owsiana., 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, prowadzona również metodą wysyłkową i za pośrednictwem Internetu,
artykułami spożywczymi, produktami rolnymi, ogrodniczymi i leśnymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna, prowadzona również metodą
wysyłkową i za pośrednictwem Internetu, przyprawami, suszonymi
owocami, suszonymi warzywami, ziołami, nasionami, ziarnami roślin
w tym zbóż, orzechami., 39 usługi magazynowania i składowania artykułów spożywczych, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych,
usługi magazynowania i składowania przypraw, suszonych owoców,
suszonych warzyw, ziół, nasion, ziaren roślin w tym zbóż, 40 sterylizacja surowców, przetwarzanie żywności konserwowanie żywności,
w tym warzyw i owoców, mielenie, sortowanie produktów rolnych,
ogrodniczych oraz artykułów spożywczych, czyszczenie, sterylizacja,
odkażanie produktów rolnych, ogrodniczych oraz artykułów spożywczych, mielenie przypraw, suszonych owoców, suszonych warzyw,
ziół, nasion, ziaren roślin w tym zbóż, czyszczenie, sterylizacja, odkażanie przypraw, suszonych owoców, suszonych warzyw, ziół, nasion,
ziaren roślin w tym zbóż, orzechów.
(111) 302822
(220) 2017 03 30
(210) 469772
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) JURGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krzyżanowo, PL.
(540) PRIMERMIX
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, substancje,
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, żywice
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, kleje (spoiwa) przeznaczone do przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu,
drukowaniu i sztuce, 17 materiały nieprzetworzone i przetworzone
takie jak: kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, pakuły, materiały izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie niemetalowe, 19 materiały
budowlane niemetalowe: rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
(111) 302823
(151) 2017 09 13

(220) 2017 03 31
(441) 2017 05 29
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(210) 469781

Kolor znaku: błękitny, żółty, zielony, ciemnofioletowy, różowy,
czarny, biały
(531) 02.09.04, 03.07.05, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, materiały do modelowania, pasta do modelowania, glina do modelowania, gumki, gumki do ścierania, ołówki, markery, pisaki, markery do skóry, piórniki,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z farbami [artykuły
szkolne], 18 plecaki, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, randsels (japońskie tornistry szkolne, torby szkolne [z paskiem na ramię],
21 pudełka śniadaniowe, butelki z tworzyw sztucznych.
(111) 302824
(220) 2017 03 31
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) GET PUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) cookup BOX
(540)

(210) 469790

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikowi wybór przepisu i zamówienie poporcjowanych produktów spożywczych przeznaczonych do przygotowania potrawy
według tego przepisu, 16 drukowane przepisy dostarczane z zamówionymi produktami spożywczymi, książki kucharskie, 35 usługi
w zakresie zamówień on-line i sprzedaży detalicznej on-line przepisów kulinarnych wraz z zestawem poporcjowanych produktów
spożywczych przeznaczonych do samodzielnego przygotowania
potrawy według przepisu przez odbiorcę, 39 dostarczanie poporcjowanych produktów spożywczych według przepisu do samodzielnego przygotowania potrawy przez odbiorcę, 41 prowadzenie serwisu
internetowego umożliwiającego użytkownikowi wybór przepisu
i zamówienie oraz zakup poporcjowanych produktów spożywczych
przeznaczonych do przygotowania potrawy według tego przepisu.
(111) 302825
(220) 2017 03 31
(210) 469801
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) VK VERLE KÜCHEN
(540)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, zestawy mebli.
(111) 302826
(220) 2017 03 31
(210) 469803
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) POLFA CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) Polfa Consumer Healthcare
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
szary, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 19.13.21, 26.15.25, 29.01.15, 27.05.01
(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, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użytku
medycznego, bandaże opatrunkowe, biologiczne hodowle tkanek
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych,
detergenty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
izotopy do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych,
maści do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, przeszczepy [żywe tkanki], substancje radioaktywne do celów medycznych,
surowice, szczepionki, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła
lecznicze, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
materiały do zszywania, protezy dentystyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób
trzecich towarów: 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, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, biologiczne hodowle tkanek do celów
medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], izotopy
do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, przeszczepy [żywe
tkanki], substancje radioaktywne do celów medycznych, surowice,
szczepionki, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
dostawa towarów, spedycja, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, chirurgia
plastyczna, fizjoterapia, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi klinik
medycznych, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

Nr 3/2018

(111) 302827
(220) 2017 03 31
(210) 469806
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA BIOLOGICZNEJ WIEDZY TERAPEUTYCZNEJ,
Bydgoszcz, PL.
(540) DOMY ZDROWIENIA
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, szary, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.03.11, 02.07.13, 02.07.12
(510), (511) 44 domy opieki, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych.
(111) 302828
(220) 2017 03 31
(210) 469811
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) BACKOFFICE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BackOffice Outsourcing
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.12, 24.15.01
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe,
39 dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem, usługi pocztowe, usługi przekazywania poczty.
(111) 302829
(220) 2017 03 31
(210) 469813
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) DROBIŃSKI MACIEJ, Płock, PL.
(540) StrongRecovery
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do odzyskiwania danych, 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet w związku oprogramowaniem komputerowym, 42 usługi w zakresie odzyskiwania danych.
(111) 302830
(220) 2017 03 31
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) DROBIŃSKI MACIEJ, Płock, PL.
(540) STRONGRECOVERY
(540)

(210) 469814

Kolor znaku: niebieski, zielony, szary
(531) 24.15.13, 16.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do odzyskiwania danych, 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internetu w związku oprogramowaniem komputerowym, 42 usługi w zakresie odzyskiwania danych.

Nr 3/2018
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(111) 302831
(220) 2017 03 31
(210) 469816
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) KRAKOWIAK MAREK MARKSTONE, Warszawa, PL.
(540) MARKSTONE MAREK KRAKOWIAK
(540)
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(510), (511) 3 lakier do paznokci hybrydowy UV, baza pod lakier hybrydowy UV, top nawierzchniowy na lakier hybrydowy, 8 pilniczek,
polerka do paznokci, zestaw do manicure, 11 lampa LED UV do paznokci.

(111) 302834
(220) 2017 03 31
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) SPÓŁDZIELNIA BYSTRZANKA, Bystra, PL.
(540) BYSTRZANKA 1957
(540)

(210) 469853

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.08, 29.01.12, 17.02.04
(510), (511) 35 sprzedaż kamieni jubilerskich, szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych.
(111) 302832
(220) 2017 03 31
(210) 469844
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) PERSONAL BRAND INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HR INFLUENCERS
(540)

Kolor znaku: czerwony, srebrny
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda źródlana gazowana i niegazowana.
(111) 302835
(220) 2017 03 31
(210) 469858
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) barwa COSMETICS
(540)

(531) 26.01.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
Kolor znaku: biały, granatowy, złoty
(531) 26.15.01, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
specjalistyczne doradztwo w zakresie zarządzania marką osobistą
i budowania wizerunku w ramach działalności gospodarczej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja
jako nauczanie, kształcenie praktyczne w formie pokazów, organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, zawodowe porady w zakresie
edukacji lub kształcenia.
(111) 302833
(220) 2017 03 31
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) OLECH MICHAŁ SALES PLANET, Kobyłka, PL.
(540) My №1
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 469851

(111) 302836
(220) 2017 03 31
(210) 469859
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) barwa COSMETICS
(540)

(531) 26.01.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 302837
(220) 2017 04 02
(210) 469861
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) EGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) Cherry Soap
(540)

(531) 05.07.16, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła.
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(111) 302838
(220) 2017 04 03
(210) 469863
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) DZIASEK KAROL TONGUE TAMERS, Warszawa, PL.
(540) TONGUE TAMERS
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, ciemnoróżowy
(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka języków obcych.
(111) 302839
(220) 2017 04 03
(210) 469866
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) KHANCHANDANI CHANDANKUMAR CRK, Warszawa, PL.
(540) ZILNER
(510), (511) 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach
stacjonarnych i poprzez sieć Internet następujących towarów: akcesoria antykomarowe, akcesoria biurowe, akcesoria budowlane, akcesoria
dla dzieci, akcesoria do pieczenia, akcesoria do samochodu, akcesoria
do sprzątania, akcesoria do szycia, akcesoria do telefonu, akcesoria
drewniane, akcesoria i urządzenia do włosów, akcesoria kempingowe,
akcesoria komputerowe, akcesoria kuchenne, akcesoria na stopy, akcesoria ogrodowe, akcesoria tytoniowe, akumulatory, artykuły chemiczne, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły skórzane, artykuły
tekstylne, artykuły wyposażenia mieszkań, atrapy kamery, baterie,
bielizna wyszczuplająca, biżuteria sztuczna, blendery, budziki, ceraty,
czajniki, czujniki samochodowe, deski do prasowania, deskorolki, długopisy, drobne meble, drobne wyroby metalowe, dywaniki, dziadki
do orzechów, dzwonki do drzwi, E-papierosy, ekspres do kawy, elektronarzędzia, elektryczne artykuły użytku domowego, farele, fartuchy,
figurki, filiżanki, firanki, flamastry, garnki, głośniki, golarki do swetrów,
gry dla dzieci, grabki, grzejniki, halogeny, hulajnogi, joysticki do gry,
kawiarki, kijki do selfie, kleje, klucze, kłódki, koce, korkociągi, kosmetyki, krajalnice, krany cyfrowe, krzesełka, kulki Newtona, kwiatki solarowe, lampki, lasery, latarki, leżaki, lokówki, lornetki, lupy, ładowarki,
łopatki, łyżeczki, manometry, masażery, maszyny do szycia, maszynki
do robienia kiełbasy, maszynki do robienia makaronu, maszynki do robienia szynki, maty, miarki, mierniki, miksery, miski, młynki do kawy,
młynki do przypraw, mopy, moskitiery, odtwarzacze mp3, nabijarki
do papierosów, naczynia, naczynia do gotowania jajek, nadajniki samochodowe, namioty, narzędzia, nożyczki, obrabiarki, obrazki, obrusy, obuwie, odkurzacze do klawiatury, odkurzacze samochodowe,
odtwarzacze samochodowe, olejki zapachowe, opaski, opiekacze,
organizery, ostrzałki, otwieracze, ozdoby, palniki, panele świetlne, parasole, paski, paski ledowe, patelnie, pedały do roweru, perfumy, piłki
do gry, pistolety do pompowania, plastry, pochodnie, podgrzewacze,
podstawki pod laptop, pojemniki do przechowywania, pokrowce,
pompy, pompki, power banki, półprodukty i surowce dla przemysłu
tekstylnego, przedłużacze, przekaźniki, przybory kuchenne, radia, radiobudziki, reflektory, rękawice, roboty kuchenne, rowerki, saszetki,
skarbonki, skrzynki, słuchawki, spodnie odchudzające, sprzęt sportowy i gimnastyczny, stojaki, stojaki na buty, stoliki, stroje robocze, suszarki do włosów, suszarki na ubrania, szafki na buty, sztućce, środki
czyszczące, śrubokręty, światła do roweru, tablice, tarczki, tarki do pięt,
tarki do warzyw, taśmy, taśmy ledowe, termometry, termosy, tłuczki,
torby próżniowe, torby zakupowe, transmitery do samochodu, trymery, uchwyty, wagi, węże ogrodowe, wentylatory, worki, wyciskacze
do czosnku, wyposażenie grzejne, wyposażenie hydrauliczne, wyroby ceramiczne, wyroby oświetleniowe, wyroby plastikowe, wyroby
porcelanowe, wyroby silikonowe, wyroby szklane, zabawki, zabawki
do piasku, zamiatarki do podłogi, zapalniczki, zapięcia rowerowe, zegary, zegarki, zestawy do czyszczenia uszu, zestaw do manicure, zestawy do mycia okien, zestawy do pedicure, żarówki, żele do czyszczenia,
żelazka, części zamienne do w/w urządzeń i przyborów.
(111) 302840
(220) 2017 04 03
(210) 469872
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) SZOCIŃSKI PIOTR, Poznań, PL.
(540) Celebrity Factory
(510), (511) 25 odzież i nakrycia głowy ale również obuwie.
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(111) 302841
(220) 2017 04 03
(210) 469876
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) FITURSKI DOMINIK KRZYSZTOF, Łuszczanów, PL.
(540) DAFAGRO
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, szary, jasnoszary
(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne.
(111) 302842
(220) 2017 04 03
(210) 469877
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) SALES AND MARKETING SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) strigo
(540)

Kolor znaku: błękitny, żółty, zielony, fioletowy, różowy, czarny,
biały
(531) 02.09.04, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, materiały do modelowania, pasta do modelowania, glina do modelowania, gumki, gumki do ścierania, ołówki, markery, pisaki, markery do skóry, piórniki,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z farbami [artykuły
szkolne], 18 plecaki, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, randsels
(japońskie tornistry szkolne), torby szkolne [z paskiem na ramię],
21 pudełka śniadaniowe, butelki z tworzyw sztucznych.
(111) 302843
(220) 2017 04 03
(210) 469902
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) PODGÓRSKI PAWEŁ PODGÓRSKI GROUP, Warszawa, PL.
(540) WARSZTATOWA AKADEMIA MUSICALOWA
(510), (511) 9 nośniki obrazu i dźwięku magnetyczne i optyczne nagrane i zapisane, filmy, nagrania dźwięku, obrazu i nagrania filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video i taśmy
magnetycznej lub inną dowolną techniką, 16 książki, druki, albumy,
czasopisma, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, programy teatralne, komiksy, śpiewniki, nuty, fotografie, reprodukcje,
reprodukcje graficzne, materiały piśmienne, afisze, plakaty, bilety,
foldery, broszury, prospekty, katalogi, materiały informacyjne i reklamowe, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, okładki, obwoluty, teczki, nalepki, emblematy, pocztówki, papier listowy, koperty,
zakładki do książek, artykuły biurkowe z wyjątkiem mebli, materiały
i przybory do rysowania, przybory do pisania, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, t-shirty, 35 zarządzanie działalnością artystyczną, usługi promocyjne działalności artystycznej, usługi agencji artystycznej, usługi
impresariatów w działalności artystycznej, tworzenie, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi reklamowe, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi sprzedaży wydawnictw i publikacji, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, udostępnianie informacji za pomocą sieci komputerowych, usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży towarów z wykorzystaniem
telekomunikacji i Internetu w szczególności pamiątek ze spektakli
i musicali, wydawnictw muzycznych, wydawnictw multimedialnych,
zapisanych nośników dźwięku, tekstu i obrazu, publikacji drukowanych, gadżetów, odzieży, nakryć głowy, akcesoriów biurowych i papierniczych, smyczy reklamowych, kubków, zabawek, 41 działalność
kulturalna, rozrywka, wystawianie i organizowanie przedstawień
musicalowych, baletowych, teatralnych, koncertów muzycznych,
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widowisk, innych form muzycznych i scenicznych, wystawianie
i organizowanie przedstawień i występów zespołów muzycznych,
musicalowych, tanecznych, teatralnych, grup artystycznych, organizowanie występów aktorskich, imprez rozrywkowych, kulturalnych,
konkursów, festiwali, nagrania fonograficzne, usługi orkiestry, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, informacja o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, usługi szkoleniowe, konferencje, zjazdy,
kongresy, wystawy, studio baletowe, teatralne, wokalne, musicalowe
i muzyczne, studio tańca, wynajmowanie, użytkowanie i obsługa sal
koncertowych, rezerwacja miejsc na spektakle, wystawianie i organizowanie spektakli, musicali, usługi w zakresie prowadzenia teatru,
usługi w zakresie prowadzenia teatru muzycznego, musicalowego,
usługi artystów teatralnych, usługi zespołów muzycznych, musicalowych, tanecznych, teatralnych i grup artystycznych, pisanie scenariuszy, organizowanie balów, koncertów, konkursów, nagrywanie
filmów, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów,
obsługa sal teatralnych, wynajmowanie sal teatralnych, wypożyczanie dekoracji i aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych,
wypożyczanie strojów teatralnych, wypożyczanie kostiumów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych,
publikowanie książek, publikowanie wydawnictw multimedialnych,
nauczanie, edukacja, usługi kształcenia z zakresu aktorstwa, musicalu, wokalistyki i tańca, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla
artystów, dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie warsztatów muzycznych, musicalowych, tanecznych, teatralnych i artystycznych, organizowanie festiwali wokalnych, tanecznych, artystycznych
i musicalowych, usługi związane z kształceniem dzieci, młodzieży
i dorosłych.

(111) 302844
(220) 2017 04 03
(210) 469903
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, PL.
(540) ViTotal Agro
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy azotowe, fosforany [nawozy), mikroelementy
(preparaty) dla roślin, nawozy dla rolnictwa.
(111) 302845
(220) 2017 04 03
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Zaliczkomat
(540)

(210) 469910
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nie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe
sporządzanie listy płac, marketing finansowy, usługi marketingowe,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, przetwarzanie danych z listy płac (dla osób trzecich),
usługi przetwarzania danych z listy płac, 36 dokonywanie transakcji
finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczny
transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, obsługa płatności,
pośrednictwo w usługach finansowych, pożyczki (finansowanie),
pożyczki firmowe, pożyczki ratalne, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Intemetu, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
udzielanie pożyczek indywidualnych, usługi finansowania, usługi
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, zarządzanie finansami, usługi w zakresie płatności zdalnych,
zautomatyzowane usługi płatnicze, 38 bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, dostarczanie wiadomości i danych w drodze
transmisji elektronicznej, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, ogłoszenia elektroniczne (telekomunikacja), przekazywanie
informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji
za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, telekomunikacja za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telekomunikacja informacyjna (w tym strony
internetowe), transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, usługi informacyjne on-line związane
z telekomunikacją, przesyłanie informacji drogą on-line, komunikacja przez terminale komputerowe, usługi telefonii komórkowej,
42 instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego .

(111) 302846
(220) 2017 04 03
(210) 469920
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) KOCHANEK ANDRZEJ 4VALUE, Warszawa, PL.
(540) STOP LOOKaround GO!
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, zielony, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo biznesowe,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw.
Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 02.09.15, 20.05.03, 24.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe
do pobrania, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe dla celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, programy komputerowe (oprogramowanie
do pobrania), programy komputerowe nagrane, 35 aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, tworze-

(111) 302847
(220) 2017 04 03
(210) 469929
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BOROWIEC KRZYSZTOF, Ksawerów, PL.
(540) Morowo
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bandany, bandany na szyję, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna
funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bojówki, buty do biegania,
buty do jazdy na rowerze, buty do trekkingu, buty do wody, buty
do wspinaczki, buty marynarskie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki],
buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty zimowe, chusty na gło-
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wę, ciepłe kurtki robocze, czapki i czapeczki sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki żołnierskie, dresy wiatroszczelne, dwurzędowe
kurtki marynarskie [bosmanki], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, getry, grube kurtki, gumiaki, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kalosze, kamizelki, kamizelki
do ochrony przed wiatrem, kamizelki kamuflażowe, kamizelki myśliwskie, kapelusze, kaszkiety, kołnierze, kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, kominiarki, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule z długimi rękawami, koszulki bez rękawów, koszulki
polo, krótkie spodnie, kurtki dwustronne, kurtki kamuflażowe, kurtki
myśliwskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki rybackie, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki
wierzchnie, męskie apaszki, mundurki szkolne, mundury, nakrycia
głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obuwie
do wspinaczki, obuwie na polowania, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie robocze, ocieplacze, odzież dla chłopców, odzież dziewczęca, odzież męska, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież treningowa, odzież wiatroszczelna,
odzież wojskowa z khaki, opaski na głowę, opaski na szyję [części
odzieży], opaski przeciwpotne, paski, peleryny [płaszcze], pulowery,
rękawice kamuflażowe, rękawiczki, skarpety termoaktywne, spodnie
do ćwiczeń fizycznych, spodnie kamuflażowe, spodnie myśliwskie,
spodnie wiatroszczelne, stroje dla druhen, stroje przeciwdeszczowe,
stroje sportowe, sukienki druhen, szale i chusty na głowę, szkockie
berety, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, termoaktywne nakrycia głowy, wiatrówki, wkładki do obuwia, wygodne luźne spodnie,
35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych.

(111) 302848
(220) 2017 04 03
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) ALFACO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ALFACO member of CAREL group CAREL
(540)

(210) 469934

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, czarny
(531) 01.15.17, 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 zawory [inne niż części maszyn] metalowe, metalowe
przewody grzewcze, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody
centralnego ogrzewania, metalowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych,
7 sprężarki, sprężarki elektryczne, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, sprężarki obrotowe, sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, sprężarki [maszyny], sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, sprężarki
do osuszania maszyn, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych,
sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, sprężarki do urządzeń do uzdatniania powietrza, skraplacze powietrzne, chłodnice
do silników, filtry do maszyn, regulatory prędkości obrotów silnika,
regulatory prędkości obrotowej do maszyn, regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, regulatory
prędkości obrotowej [mechaniczne] do maszyn, silników i silników
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elektrycznych, instalacje do przenoszenia poprzez ssanie, skraplacze chłodnicze, skraplacze chłodzone powietrzem, zawory, zawory
[części maszyn], zawory do pomp, zawory sterujące do pomp, zawory klapowe [części maszyn], zawory ssące do sprężarek gazu, zawory ssące do sprężarek powietrza, zawory przełączające sterowane
sprężonym powietrzem, regulatory [zawory] jako części maszyn,
separatory wody [maszyny], dmuchawy do sprężania, usuwania
i transportu gazów, wymienniki ciepła [części maszyn], wentylatory
do silników, wentylatory będące częściami maszyn, 9 sprężarki [elektryczne lub elektroniczne podzespoły], zawory elektromagnetyczne,
zawory termostatyczne, zawory sterowane solenoidami, elektryczne zawory regulujące, zawory elektromagnetyczne [przełączniki],
urządzenia sterujące oświetleniem, sterowniki programowalne,
sterowniki oprogramowania, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki
komunikacyjne, zdalne sterowniki zaworów automatycznych, sterowniki elektryczne, elektryczne sterowniki zaworów automatycznych, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, czujniki,
czujniki elektroniczne, czujniki wilgotności, czujniki ciepła, 11 zawory parowe, zawory kulowe, zawory termostatyczne, zawory do klimatyzatorów, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych],
wymienniki ciepła, płaszczowe wymienniki ciepła, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, agregaty chłodnicze będące
częściami systemów do chłodzenia wody, agregaty klimatyzacyjne, rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, aparatura i instalacje chłodnicze, kondensatory chłodnicze,
urządzenia chłodnicze, urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje
chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze
do zamrażania, instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, lady
chłodnicze, lady chłodnicze na żywność, chłodnicze lady, elementy
chłodnicze, kontenery chłodnicze, szafy chłodnicze, parowniki, parowniki chłodnicze, parowniki do klimatyzatorów, maszyny chłodnicze, instalacje nawilżające powietrze, instalacje filtrujące powietrze,
urządzenia oczyszczające powietrze, wentylatory ssące, wentylatory
osiowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory
elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory do wymienników
ciepła, wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane w klimatyzatorach,
wentylatory osiowe do klimatyzacji, schładzania wody (instalacje do), instalacje do schładzania wody, elementy grzejne, grzejniki wentylatorowe, konwektory [grzejniki], grzejniki przemysłowe, elektryczne
grzejniki wentylatorowe, nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, elektryczne nawilżacze, nawilżacze powietrza, nawilżacze do pomieszczeń [urządzenia], elektryczne nawilżacze do użytku domowego,
nawilżacze powietrza [inne niż do celów medycznych], nawilżacze
powietrza [zbiorniki wody do grzejników centralnego ogrzewania],
pompy ciepła do przetwarzania energii, pompy ciepła, oświetlenie
ścienne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wystawowe, oświetlenie sufitowe, oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, elektryczne oczyszczacze powietrza,
oczyszczacze powietrza [do użytku domowego], reagujące na zmiany temperatury sterowniki do automatycznych zaworów [części
instalacji grzewczych], wężownice [części instalacji destylacyjnych,
grzewczych lub chłodniczych], wężownice chłodzące, wężownice
będące częściami instalacji grzewczych, wężownice będące elementami instalacji chłodzących, wężownice grzejne, 17 elastyczne rury
do celów izolacyjnych, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów
płynnych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 42 projektowanie ogrzewania, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania,
projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, projektowanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników.

(111) 302849
(220) 2017 04 03
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.

(210) 469935
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(111) 302853
(220) 2017 04 03
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.
(540) Hydrowskaz.pl
(540)

(540) e Meteo LOG
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 rejestrator danych, 38 transmisja danych i nadawanie
danych, 42 gromadzenie informacji związanych z meteorologią.
(111) 302850
(220) 2017 04 03
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.
(540) e Hydro LOG
(540)

(210) 469936

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 rejestrator danych, 38 transmisja danych i nadawanie
danych, 42 gromadzenie informacji związanych z hydrologią.
(111) 302851
(220) 2017 03 30
(210) 469725
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TOP FISH
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, konserwy rybne, paluszki rybne, filety rybne, sałatki rybne, pasty rybne, pasty warzywne, pasty z wątróbki, pasty z owoców morza, pasty z ryb wędzonych,
warzywne pasty do smarowania, pasty spożywcze wytworzone
z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, pasty rybne i z owoców morza, pasty do smarowania składające się głównie
z jajek, opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa],
pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, kotlety rybne, pulpety rybne, krakersy rybne, pierożki rybne, krokiety
rybne, kiełbaski rybne, galaretki rybne, potrawy rybne, mrożone produkty rybne, konserwowane produkty rybne w słoikach, ryby przetworzone, ryby suszone, ryby marynowane, ryby solone, ryby mrożone, ryby konserwowane, mrożone gotowane ryby, ryby w puszkach,
ryby w oliwie z oliwek, produkty z przetworzonej ryby do spożycia
przez ludzi, 30 pasty curry, pasty spożywcze z curry, pikantne sosy,
czatnej i pasty, sosy rybne, rybne kanapki, kanapki z filetem z ryby,
gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw.
(111) 302852
(220) 2017 04 03
(210) 469937
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) DUNIEC ARKADIUSZ AJDO PHARMA, Podgórzyn, PL.
(540) Travikur
(510), (511) 5 dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, lecznicze wyciągi ziołowe
do celów medycznych, lekarstwa na zaburzenia jelitowe, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, leki wzmacniające, leki
ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
metabolicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
układu trawiennego, preparaty żołądkowo-jelitowe, środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, środki farmaceutyczne
działające na metabolizm, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki ułatwiające trawienie, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tabletki
wspomagające odchudzanie, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi
z ziół leczniczych.

949
(210) 469938

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 17.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, 38 zapewnienie dostępu
do danych za pośrednictwem Internetu, 42 oprogramowanie jako
usługa [SaaS].
(111) 302854
(220) 2017 04 03
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BOROWIEC KRZYSZTOF, Ksawerów, PL.
(540) MOROWO
(540)

(210) 469939

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bandany, bandany na szyję, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna
funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bojówki, buty do biegania,
buty do jazdy na rowerze, buty do trekkingu, buty do wody, buty
do wspinaczki, buty marynarskie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki],
buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty zimowe, chusty na głowę, ciepłe kurtki robocze, czapki i czapeczki sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki żołnierskie, dresy wiatroszczelne, dwurzędowe
kurtki marynarskie [bosmanki], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, getry, grube kurtki, gumiaki, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kalosze, kamizelki, kamizelki
do ochrony przed wiatrem, kamizelki kamuflażowe, kamizelki myśliwskie, kapelusze, kaszkiety, kołnierze, kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, kominiarki, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule z długimi rękawami, koszulki bez rękawów, koszulki
polo, krótkie spodnie, kurtki dwustronne, kurtki kamuflażowe, kurtki
myśliwskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki rybackie, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki
wierzchnie, męskie apaszki, mundurki szkolne, mundury, nakrycia
głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obuwie
do wspinaczki, obuwie na polowania, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie robocze, ocieplacze, odzież dla chłopców, odzież dziewczęca, odzież męska, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież treningowa, odzież wiatroszczelna,
odzież wojskowa z khaki, opaski na głowę, opaski na szyję [części
odzieży], opaski przeciwpotne, paski, peleryny [płaszcze], pulowery,
rękawice kamuflażowe, rękawiczki, skarpety termoaktywne, spodnie
do ćwiczeń fizycznych, spodnie kamuflażowe, spodnie myśliwskie,
spodnie wiatroszczelne, stroje dla druhen, stroje przeciwdeszczowe,
stroje sportowe, sukienki druhen, szale i chusty na głowę, szkockie
berety, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, termoaktywne nakrycia głowy, wiatrówki, wkładki do obuwia, wygodne luźne spodnie,
35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
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kowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych.

(111) 302855
(220) 2017 04 04
(210) 469948
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) CETNAR JANUSZ CETNAR-ELEKTRO, Tarnów, PL.
(540) MEGAel
(510), (511) 9 szafy i tablice rozdzielcze, skrzynki złączne, tablice połączeń, złącza elektryczne, instalacje do zdalnego lub automatycznego
sterowania, kasety sterownicze, sterowniki elektryczne, elektroniczne,
komunikacyjne, oprogramowania, instalacje elektryczne, 35 prowadzenie hurtowni i sprzedaży detalicznej w zakresie: urządzeń i przyrządów elektrycznych, silników elektrycznych, transformatorów, kabli,
przewodów elektrycznych, przełączników, wyłączników, wtyczek,
gniazd wtykowych, łączników samoczynnych, przekaźników i czujników podzespołów automatyki, alarmów, sprzętu odgromowego, lamp
oświetleniowych, w tym przemysłowych, parkowych i ulicznych, lamp
awaryjnych, żarówek i świetlówek ogniw elektrycznych i baterii, lamp
bakteriobójczych, elementów grzewczych, przewodów do ogrzewania podłogowego, bojlerów grzewczych, wentylatorów i dmuchaw,
izolatorów do przewodów elektrycznych, słupów dla linii elektrycznych i słupów oświetleniowych, cegieł i pustaków, betonowych elementów budowlanych, kruszywa, dachówek, pokryć dachowych
metalowych i niemetalowych, drewna budowlanego, drzwi, okien,
ościeżnic, folii z tworzyw sztucznych dla budownictwa, materiałów
ściennych izolacyjnych i pokryciowych, szkła materiałów podłogowych, pośrednictwo handlowe, w tym prowadzenie agencji importowo-eksportowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 37 instalowanie urządzeń i obwodów
elektrycznych oraz sterowniczych, w tym układów automatyki, instalacji ogrzewania, wentylacji, montaż układów alarmowych przeciwpożarowych i przeciw włamaniowych (z wyłączeniem pojazdów), naprawy i konserwacja urządzeń oraz instalacji elektrycznych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz alarmowych, prowadzenie
składów konsygnacyjnych, 42 projektowanie instalacji elektrycznych,
sterowania elektrycznego, w tym układów automatyki projektowanie
systemów wentylacji i klimatyzacji, ekspertyzy inżynierskie oraz badania dotyczące urządzeń i instalacji elektrycznych.
(111) 302856
(220) 2017 04 04
(210) 469950
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) CETNAR JANUSZ CETNAR-ELEKTRO, Tarnów, PL.
(540) APM Akcesoria Płyty MEBLOWE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 okucia metalowe do mebli, zatrzaski metalowe do mebli, metalowe wsporniki do mebli, kółka samonastawne do mebli
metalowe, klamki do drzwi metalowe, zawiasy metalowe, zamki
metalowe, prowadnice metalowe, 20 meble, lustra, płyty meblowe,
panele meblowe, niemetalowe części mebli, szuflady [części mebli],
zestawy części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble,
wsporniki do półek [części mebli], złącza do mebli, drzwiczki do mebli, stopki do mebli, nogi do mebli, metalowe drzwi do mebli, zamki
do mebli niemetalowe, niemetalowe uchwyty do mebli, zatrzaski
do mebli, niemetalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, elementy
mocujące do mebli, niemetalowe, listwy profilowe do mebli [gzymsy], uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, klamki do drzwi niemetalowe, niemetalowe zawiasy do drzwi i okien, kółka samonastawne,
prowadnice niemetalowe [szyny], elementy meblowe, 40 obróbka
metali, obróbka drewna, obróbka materiałów przy użyciu substancji
chemicznych, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, frezowanie, cięcie metali, stali oraz drewna, ścinanie i obróbka
drewna, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, usługi frezowania, cięcia i oklejania płyt meblowych.
(111) 302857
(151) 2017 09 05

(220) 2017 04 04
(441) 2017 05 22

(210) 469953

Nr 3/2018

(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) Nasze Ogrody
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, mieszanki
nawozów, preparaty do nawożenia, podłoża hodowlane dla roślin,
torf do uprawy nasion, 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów
ogrodniczych.
(111) 302858
(220) 2017 04 04
(210) 469966
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) AUTOSATNET
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe nagrane, systemy i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS, rejestratory danych, sprzęt przetwarzający
dane, komputery, urządzenia i przyrządy sprawdzające (nadzór),
urządzenia i oprogramowanie do przetwarzania danych i informacji,
urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
programy multimedialne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone
do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze, nadajniki elektroniczne, nadajniki
sygnałów elektronicznych, przyrządy do pomiaru odległości, urządzenia do kontroli przemieszczania się, urządzenia, systemy i centrale alarmowe, urządzenia i systemy do rejestracji, przetwarzania,
przesyłania i odtwarzania danych, dźwięków i obrazów, 35 usługa
rejestracji i przetwarzania informacji i danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, przeprowadzanie badań
rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, rozwój
sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 302859
(220) 2017 04 04
(210) 469967
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) AUTOSAT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe nagrane, systemy i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS, rejestratory danych, sprzęt przetwarzający
dane, komputery, urządzenia i przyrządy sprawdzające (nadzór),
urządzenia i oprogramowanie do przetwarzania danych i informacji,
urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
programy multimedialne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone
do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze, nadajniki elektroniczne, nadajniki
sygnałów elektronicznych, przyrządy do pomiaru odległości, urządzenia do kontroli przemieszczania się, urządzenia, systemy i centrale alarmowe, urządzenia i systemy do rejestracji, przetwarzania,
przesyłania i odtwarzania danych, dźwięków i obrazów, 35 usługa
rejestracji i przetwarzania informacji i danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
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danych do komputerowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, przeprowadzanie badań
rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, rozwój
sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 302860
(220) 2017 04 04
(210) 469968
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) AUTOSATMINI
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe nagrane, systemy i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS, rejestratory danych, sprzęt przetwarzający
dane, komputery, urządzenia i przyrządy sprawdzające (nadzór),
urządzenia i oprogramowanie do przetwarzania danych i informacji,
urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
programy multimedialne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone
do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze, nadajniki elektroniczne, nadajniki
sygnałów elektronicznych, przyrządy do pomiaru odległości, urządzenia do kontroli przemieszczania się, urządzenia, systemy i centrale alarmowe, urządzenia i systemy do rejestracji, przetwarzania,
przesyłania i odtwarzania danych, dźwięków i obrazów, 35 usługa
rejestracji i przetwarzania informacji i danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, przeprowadzanie badań
rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, rozwój
sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 302861
(220) 2017 04 04
(210) 469971
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DANIE MISTRZA
(540)

(531) 27.05.01, 01.01.04, 09.01.10, 09.07.19, 26.02.07, 11.01.03,
11.01.04, 05.03.20
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno-owocowe, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi,
sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery,
przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, chrupki i chipsy warzywne i owocowe, orzechy przetworzone, przetworzone pestki słonecznika i dyni,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, wyroby wędliniarskie, buliony, koncentraty bulionu, rosołu, konserwy mięsne,
rybne, drobiowe, z dziczyzny, pasztety mięsne, pasty rybne, smalec,
tłuszcze jadalne, oleje jadalne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, kompoty, dania gotowe, mrożone i instant na ba-
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zie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, potrawy na bazie
ryb, ekstrakty rybne, ryby suszone, solone, wędzone, marynowane
i konserwowane, konserwy rybne, ryby w oliwie, płatki suszonej ryby,
kotleciki rybne, filety rybne, filety rybne w zalewach i sosach, sałatki
rybno-warzywne, pasty i pasztety rybne, zupy rybne, galaretki jadalne rybne i ryby w galarecie, kanapki i sandwicze z nadzieniami rybnymi, 30 budynie, puddingi, kleiki na bazie mleka, mrożone jogurty,
mrożone mleczne desery w postaci batonów, produkty zbożowe,
preparaty zbożowe, mąka, mąka kukurydziana, grysik kukurydziany, prażona kukurydza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
kasze spożywcze, kuskus, kasza manna, ryż, otręby, płatki zbożowe,
chipsy zbożowe, muesli, makarony, pieczywo, pieczywo chrupkie,
maca, pieczywo cukiernicze, pieczywo o przedłużonej trwałości, bułka tarta, grzanki, tortille, pizze, groszek ptysiowy, wafle ryżowe, batony zbożowe, mieszanki do wypieku pieczywa, ciast, drożdże, proszek
do pieczenia, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, kiełki roślinne do celów spożywczych dla ludzi, gotowe dania w opakowaniu
do gotowania lub odgrzania w domu na bazie mąki i/lub produktów
zbożowych, pierogi, pierożki, kluski, kopytka, placki, paszteciki, kluski śląskie, racuchy, kołduny, uszka, leniwe pierogi, pielmieni, wszystkie uprzednio wymienione produkty także w postaci zamrożonej,
wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe, słodycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy,
cukierki, słodycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, dropsy
owocowe, karmelki, owocowe galaretki, żelki, guma do żucia, słodycze w postaci krówek, nugatów, lizaków, słodycze miętowe, chałwa,
desery z muesli, desery na bazie czekolady, desery na bazie kakao,
desery na bazie kawy, pralinki, cukierki, batony czekoladowe, kawa,
namiastki kawy, herbata, kakao, cukier, tapioka, sago, miód, syrop
z melasy.

(111) 302862
(220) 2017 04 04
(210) 469979
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) MARBA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko, PL.
(540) NO10
(510), (511) 16 artykuły biurowe i piśmiennicze, artykuły papiernicze,
kalendarze, prospekty, albumy, notatniki, notesy, zeszyty, fotografie,
długopisy, pióra, ołówki, podstawki pod kufle, karty pocztowe, koperty, widokówki, materiały fotograficzne, afisze, plakaty, atlasy, broszury, czasopisma, gazety, naklejki, publikacje, zakładki do książek,
katalogi, karnety, okładki, czasopisma, dzienniki, foldery, albumy,
figurki graczy z papieru, papierowe gadżety sportowe, afisze, plakaty, chorągiewki papierowe, nalepki, naklejki, 28 gry i zabawki, art.
sportowe i gimnastyczne, piłki, torby na sprzęt sportowy, przyrządy
do ćwiczeń fizycznych, balony do zabawy, gry planszowe, układanki
(puzzle), karty do gry, maskotki, ozdoby choinkowe, gwizdki, rękawice bokserskie, stoły do gry w piłkę nożną, nagolenniki, nakolanniki,
ochraniacze, rękawice piłkarskie, 35 reklama, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja w zakresie działalności
gospodarczej, pokazy towarów, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa: gier
i zabawek, art. sportowych i gimnastycznych, piłek, toreb na sprzęt
sportowy, przyrządów do ćwiczeń fizycznych, balonów do zabawy,
gier planszowych, układanek (puzzli), kart do gry, maskotek, ozdób
choinkowych, gwizdków, rękawic bokserskich, stołów do gry w piłkę
nożną, nagolenników, nakolanników, ochraniaczy, rękawic piłkarskich, artykułów biurowych i piśmienniczych, artykułów papierniczych, kalendarzy, prospektów, albumów, notatników, notesów, zeszytów, fotografii, długopisów, piór, ołówków, podstawek pod kufle,
kart pocztowych, kopert, widokówek, materiałów fotograficznych,
afiszy, plakatów, atlasów, broszur, czasopism, gazet, naklejek, publikacji, zakładek do książek, katalogów, karnetów, okładek, czasopism,
dzienników, folderów, albumów, figurek graczy z papieru, papierowych gadżetów sportowych, chorągiewek papierowych, nalepek,
naklejek.
(111) 302863
(220) 2017 04 04
(210) 469982
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BOROWIŃSKI MAREK MAREKBOROWINSKI.COM, Łódź, PL.
(540) SHOP DOCTOR
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(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Majonez KIELECKI omega-3
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 19.01.12, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, metalowe, szkolne, sklepowe,
stojaki, kanapy, fotele, krzesła, lady, regały, szafki, stoiska wystawowe, 35 usługi agencji reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych,
audyty przedsiębiorstw, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, analizy rynku, badania rynku, 41 organizowanie i prowadzenie imprez, prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji,
kongresów, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków (do pobrania), publikowanie tekstów, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, rozrywka.
(111) 302864
(220) 2017 04 04
(210) 469983
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BOROWIŃSKI MAREK MAREKBOROWINSKI.COM, Łódź, PL.
(540) SKLEPOWE REWOLUCJE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.14, 19.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez, prowadzenie
warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, publikowanie książek,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków (do pobrania), publikowanie
tekstów, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
rozrywka.
(111) 302865
(220) 2017 04 04
(210) 469989
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) SUPERPOLISA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) superpolisa UBEZPIECZENIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne.
(111) 302866
(220) 2017 04 05
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) Spin Master Ltd., Toronto, CA.
(540) Szalona Kiełbasa
(510), (511) 28 zabawki, gry i akcesoria do zabawy.

(210) 470000

(111) 302867
(151) 2017 09 19

(210) 470002

(220) 2017 04 05
(441) 2017 06 05

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, zielony, biały, brązowy,
czarny
(531) 06.07.25, 08.07.25, 19.03.01, 24.09.02, 24.09.24, 25.01.15,
26.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 05.09.12, 08.07.11
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(111) 302868
(220) 2017 04 05
(210) 470013
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) QUANTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) QUANTOR
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do zarządzania
finansami, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych,
oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, 36 usługi walutowe, handel walutami i wymiana walut, transakcje wymiany walut, pośrednictwo
walutowe, przewidywanie kursów walutowych, notowania kursów
wymiany walut, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi
wymiany walut i doradztwo, informacja finansowa w postaci kursów
walut, dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut,
usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, handel walutami
online w czasie rzeczywistym, udostępnianie informacji związanych
z transakcjami walutowymi, udostępnianie informacji na temat ceń
kursu walut, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu
walutą obcą, usługi finansowych baz danych związane z wymianą
walut.
(111) 302869
(220) 2017 04 05
(210) 470016
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Sieć Otwartych Innowacji
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski, żółty, szary
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 publikacje, broszury, informatory, materiały szkoleniowe i instruktażowe, druki, czasopisma, materiały do korespondencji, ulotki, materiały promocyjne, 35 doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, marketing, w tym marketing internetowy, 36 udzielanie grantów, usługi w zakresie dotacji
finansowych, zarządzanie i dysponowanie funduszami przeznaczonymi na rozwój gospodarki, 38 zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, elektroniczna wymiana i przesyłanie wiadomości i informacji za pomocą platformy internetowej, umożliwianie
dostępu do informacji w Internecie, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i organizowanie i organizowanie i prowadzenie sympozjów, prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikacja elektroniczna online książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi doradcze
w dziedzinie transferu technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi eksperckie i inżynierskie w zakresie ocen.

(111) 302870
(220) 2017 04 05
(210) 470019
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) DEIMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pigża, PL.
(540) DEIMIC
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sterowniki elektryczne.
(111) 302871
(220) 2017 04 05
(210) 470029
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) WIPERAPP EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) WIPERAPP
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, kodowane karty dostępu
do oprogramowania komputerowego, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, narzędzia do opracowywania
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe
do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, pakiety oprogramowania,
pakiety oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, sterowniki oprogramowania, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej
komputerowo, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego,
zestawy narzędzi do rozwoju oprogramowania (SDK), zintegrowane
pakiety oprogramowania, nośniki magnetyczne do oprogramowania, platformy magnetyczne do oprogramowania, zintegrowane pakiety oprogramowania komputerowego do automatyzacji laboratoriów, podręczniki użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów
i oprogramowania zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach
lub płytach CD-ROM, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, taśmy magnetyczne do zapamiętywania programów oprogramowania, aplikacje
komputerowe do pobrania, bezprzewodowe peryferia komputerowe, czyste dyski komputerowe, drukarki komputerowe, dyski komputerowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne
programy komputerowe dla dzieci, grafiki komputerowe do pobrania, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku
[oprogramowanie komputerowe], interaktywne multimedialne pro-
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gramy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe,
aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, czyste komputerowe taśmy magnetyczne, czyste dyskietki komputerowe, chipy
komputerowe, chipsety komputerowe, bufory komputerowe, aplikacje komputerowe nawigacji audio-wideo do samochodu, aplikacje
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje
komputerowe do sterowania, automatycznym parkowaniem pojazdów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej
kontroli jazdy do użytku w samochodach, elektroniczne symulatory
sportowe do treningu [sprzęt komputerowy] sprzęt do nauczania
na bazie oprogramowania, komputerowe systemy operacyjne, dyski
optyczne zapisane, dyski wstępnie zaprogramowane, nagrane dyski
kompaktowe, wstępnie nagrane dyski, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, dyski optyczne z muzyką, nagrane dyski wideo, dyski gier
komputerowych, cyfrowe dyski audio, czyste dyski do nagrywania,
czyste dyski magnetyczne, czyste dyski twarde do komputerów, dyski audio, dyski CD-ROM, dyski CD z danymi, dyski czyste, dyski
do przechowywania danych, dyski do rejestrowania dźwięku, dyski
holograficzne, dyski kompaktowe audio, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski magnetooptyczne, dyski miękkie
[dyskietki], dyski optyczne, dyski optyczne [LD], dyski optyczne [LD]
do przechowywania muzyki, dyski optyczne niezapisane, dyski
optyczne z nagraniami audio, dyski twarde, hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), magnetyczne dyski twarde, zewnętrzne
dyski twarde do komputerów, dane zapisane elektronicznie, dane
zapisane magnetycznie, komputerowe bazy danych, komputerowe
mapy cyfrowe, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane magnetyczne nośniki danych, interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, interaktywne programy gier
komputerowych, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, nagrane programy gier komputerowych, oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie do aplikacji
komputerowych do gier, oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, kartridże do gier komputerowych [oprogramowanie komputerowe], kartridże do gier
wideo [oprogramowanie], oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, oprogramowanie do gier elektronicznych
do ręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do gier
elektronicznych do telefonów komórkowych, oprogramowanie
do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych,
oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych on-line, oprogramowanie do gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny do gier, ładowalne programy gier komputerowych, elektroniczne bazy danych,
elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych,
muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, komputery, komputery i sprzęt komputerowy, komputery
przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], komputery
przenośne [podręczne], netbooki [komputery], oprogramowanie
komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania z Internetu
[oprogramowanie], 35 udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie
porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, elektroniczne przetwarzanie zamówień, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane online z komputerowej bazy danych lub
Internetu, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
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optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron
internetowych, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie
i innych mediach, 42 hosting edukacyjnych treści multimedialnych,
hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie
do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting obiektów internetowych online dla osób
trzecich, hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting platform
w Internecie, hosting podkastów, hosting portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych,
hosting rozrywkowych treści multimedialnych, hosting serwerów,
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
hosting stron internetowych w Internecie, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron internetowych, hosting
spersonalizowanych stron internetowych, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie portali sieciowych, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja stron głównych
dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, badania dotyczące programów
komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, badania nad oprogramowaniem komputerowym,
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania w zakresie oprogramowania komputerowego,
badania w zakresie programowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego,
dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie
sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do konwertowania danych i treści
multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści
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multimedialnych, projektowanie opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści
multimedialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych
i treści multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu komputerowego na zamówienie, chmura obliczeniowa, doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości
e-mail, elektroniczne przechowywanie plików audio, elektroniczne
przechowywanie muzyki cyfrowej, elektroniczne przechowywanie
cyfrowych plików audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych
plików wideo, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych,
elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne
przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, dzierżawa
urządzeń komputerowych, wypożyczanie komputerów, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów
komputerowych współdzielonych czasowo, usługi podziału czasu
dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie zabezpieczania danych, wynajem dostępu do komputerów, wynajem systemów
przetwarzania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wynajem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem komputerów, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie serwerów baz danych
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie komputerów, wynajmowanie
serwerów www, wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobistych, obiekty i urządzenia
do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo komputerowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów,
doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne
związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo
w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, badania i doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, komputerowe planowanie awaryjne (DRP), odzyskiwanie danych komputerowych, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, odbudowa baz danych na rzecz innych,
odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych,
dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów
transmisji danych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów komputerowych, usługi programowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakre-
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sie blokowania dostępu do Internetu, usługi w zakresie ochrony
przed spamem, usługi w, zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, usługi w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, dekodowanie danych, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie obrazu cyfrowego, kodowanie muzyki cyfrowej, kodowanie wiadomości, kompresja cyfrowa
komputerowych danych, powielanie programów komputerowych,
kompresja danych do elektronicznego przechowywania, konwersja
danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej
na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, powielanie oprogramowania komputerowego, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych
na inne formy treści cyfrowych, konwersja tekstu na format cyfrowy,
powielanie programów komputerowych, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, szyfrowanie,
deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych,
szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, usługi artystów grafików, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo projektowe, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców
i użytkowników Internetu, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych.

(111) 302872
(220) 2017 04 05
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) NGUYEN THI HANH, Jabłonowo, PL.
(540) ST. Léon’f
(540)

(210) 470030

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.
(111) 302873
(220) 2017 04 05
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) NGUYEN THI HANH, Jabłonowo, PL.
(540) SAROL JEANS
(540)

(210) 470032

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 302874
(220) 2017 04 05
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA CENTAURUS, Wrocław, PL.
(540) FUNDACJA CENTAURUS
(540)

(210) 470036

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 04.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwa-
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rzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach: 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 ), afisze,
plakaty, albumy, bloczki do pisania, bloki listowe do pisania, obwoluty i okładki papierowe na dokumenty, segregatory na dokumenty, materiały drukowane, emblematy, pieczęcie papierowe, plansze
i płytki grawerskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
oprawy na luźne kartki, koperty, książki, zakładki do książek, papier
do pisania listów, notatniki, notesy podręczne, noże do papieru, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, opakowania z papieru lub tektury, torby do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, przyciski do papieru, artykuły papiernicze,
przybory do pisania, kartki z życzeniami okolicznościowe, 25 bezrękawniki, bluzki koszulowe, chusty, czapki, garnitury, kamizelki, karczki koszul, kołnierze, kołnierzyki, kombinezony, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, legginsy, marynarki, mundury, nakrycia głowy,
odzież, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, pulowery, spodnie, koszulki sportowe, swetry, trykoty, T-shirty, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 38 usługi w zakresie
agencji informatycznej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji,
usługi w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, usługi w zakresie przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, 41 usługi w zakresie rozrywki: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
usługi w zakresie nauczania, usługi w zakresie wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji
nagrań filmowych dźwiękowych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze-publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 usługi w zakresie administrowania
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji dotyczących
własności intelektualnej, pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 302875
(220) 2017 04 05
(210) 470044
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) SETHI RASHU, Bochnia, PL.
(540) 99groszy
(510), (511) 35 sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie,
usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z pobieranymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego związane z futrami
sztucznymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu deta-
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licznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego,
usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu
hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego.

Nr 3/2018

(111) 302878
(220) 2017 04 06
(210) 470059
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) WILCZYŃSKA PATRYCJA FALCO VISION, Bielsko-Biała, PL.
(540) Leśny Słoik
(540)

(111) 302876
(220) 2017 04 05
(210) 470055
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ APAMA ACOUSTIC PROJECT,
Częstochowa, PL.
(540) Hear the silence
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, płytki akustyczne, panele do izolacji
akustycznej, arkusze akustyczne, izolacje akustyczne, konstrukcje
do wyciszania [izolacja akustyczna], płyty dźwiękochłonne, panele dźwiękochłonne do budynków, pokrycia sufitów i ścian tłumiące
dźwięk, płyty dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, tkaniny izolacyjne,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały tłumiące dźwięk,
artykuły i materiały dźwiękochłonne, materiały izolacyjne do izolacji
dźwiękowej, materiały termoizolacyjne, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, ognioodporne materiały izolacyjne,
materiały do wypełniania, wypełnienia do złącz panelowych, materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, taśmy
izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, taśmy uszczelniające (niemetalowe-),
niemetalowe taśmy uszczelniające do drzwi i okien, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, szczeliwa do połączeń, mieszanki
uszczelniające do połączeń, półprzetworzone żywice syntetyczne,
sztuczne żywice [półprodukty], 19 boazeria niemetalowa, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listy niemetalowe,
mozaiki dla budownictwa, ścienne i sufitowe okładziny niemetalowe
dla budownictwa, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe panele
sufitowe, pokrycia ścienne nie z metalu, niemetalowe pokrycia sufitów, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe płytki ścienne i sufitowe, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe okładziny
dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, sufity niemetalowe, kostka brukowa drewniana,
okładziny drewniane, drewniane forniry, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych.
(111) 302877
(220) 2017 04 05
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) MAZUR SŁAWOMIR JANUSZ, Wrocław, PL.
(540) MISS BUM BUM POLSKA
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, różowy, zółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 09.01.07, 26.13.25
(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności.

(210) 470056

Kolor znaku: brązowy, czarny, zielony
(531) 03.01.14, 03.01.22, 11.03.02, 05.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31 dekoracje kwiatowe, aranżacje z kwiatów suszonych
do celów dekoracyjnych, aranżacje z żywych kwiatów, kompozycje
z suszonych kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, kwiaty, kwiaty
cięte, kwiaty suszone, kwiaty suszone do dekoracji, kwiaty świeże, rośliny doniczkowe, rośliny kwitnące, rośliny naturalne, rośliny suszone,
rośliny suszone do dekoracji, rośliny świeże, rośliny żywe, świeże zioła w doniczkach, żywe kwiaty, bukiety z suszonych kwiatów, bukiety
ze świeżych kwiatów, girlandy z kwiatów naturalnych, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w postaci kwiatów, ozdób, dekoracji
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, usługi sprzedaży kwiatów, usługi sprzedaży w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży w związku z wyposażeniem domu, oferowanie
w mediach produktów w zakresie kwiatów oraz dekoracji wnętrz.
(111) 302879
(220) 2017 04 06
(210) 470061
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) GUMIZAURY
(510), (511) 30 żelki jako wyroby cukiernicze, cukierki do żucia na bazie żelatyny, cukierki do żucia, guma do żucia, słodycze do żucia, galaretki owocowe jako słodycze.
(111) 302880
(220) 2017 04 06
(210) 470062
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) GINGER BITE
(510), (511) 30 batony lodowe, bloki lodu, błyskawiczne mieszanki
do lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, jogurt mrożony jako lody
spożywcze, lizaki lodowe, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody na bazie jogurtu, lody
na patyku, lody owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody
spożywcze, lody typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe,
lody włoskie, lody wodne jako sorbety, lody zawierające czekoladę,
lody z owocami, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach, mieszanki
do sporządzania lodów, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody,
napoje z lodów, produkty lodowe na bazie soi, proszki do przygotowania lodów, słodycze lodowe w postaci lizaków, sorbety jako lody,
środki wiążące do lodów spożywczych, substancje do wiązania lodów, substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, tort lodowy,
wyroby lodowe.
(111) 302881
(220) 2013 10 09
(151) 2017 10 20
(441) 2014 01 20
(732) AGNES SPÓŁKA AKCYJNA, Rogoźno, PL.
(540) aGnes
(540)

(210) 420099

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 rury elastyczne niemetalowe, 19 rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, 37 usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego.

Nr 3/2018
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(111) 302882
(220) 2015 05 05
(210) 442165
(151) 2016 10 27
(441) 2015 08 17
(732) WestRock Shared Services, LLC, Norcross, US.
(540) WESTROCK
(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, miazga drzewna, 7 maszyny do pakowania i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty do sprzedaży, maszyny
do pakowania, 16 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,
karton, opakowania, pudła oraz arkusze z tektury falistej i papieru,
papier techniczny, karton i kartonowe wykroje, bębny i pudełka z papieru, witryny w punktach sprzedaży oraz emblematy do oznaczania
produktów handlowych z tektury falistej i kartonu, pojemniki z kartonu i tworzyw sztucznych jako opakowania produktów w postaci
środków do pielęgnacji ciała i urody oraz preparatów farmaceutycznych, żywności i napojów, opakowania w formie blisterów z papieru
i tworzyw sztucznych, gazetki firmowe, w szczególności czasopisma
zamieszczające artykuły przeznaczone dla pracowników, udziałowców i przemysłu opakowaniowego, 20 meble, lustra, ramki obrazów, stoiska wystawowe do przechowywania i sprzedaży towarów,
w szczególności stojaki wystawowe, podpórki i gabloty na pojemniki
do pakowania towarów oraz tace z tworzyw sztucznych, niemetalowe zamknięcia do butelek, niemetalowe kapsle do butelek, zamknięcia z tworzyw sztucznych do pojemników, niemetalowe zamknięcia
do pojemników, kapsle z tworzyw sztucznych, zamknięcia dozujące, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych przeznaczone
do preparatów farmaceutycznych i leków, środków do pielęgnacji
ciała i urody, żywności i napojów, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli do malowania, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, wełna-wata stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach,
papierowe pojemniki i tace do stosowania w piekarnikach, ręcznie
sterowane dozowniki na pompkę do przymocowania na pojemniki
w celu dozowania płynów, zraszacze do węży ogrodowych i dysze
zraszające, rozpylacze i dyfuzory do perfum, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, usługi doradcze w zakresie opracowywania strategii w działalności gospodarczej dotyczącej pakowania, sprzedaży
i dystrybucji artykułów konsumpcyjnych dla osób trzecich, usługi zarządzania projektami w zakresie pakowania, sprzedaży i dystrybucji
artykułów konsumpcyjnych dla osób trzecich, usługi sprzedaży i dystrybucji produktów dla pakowania artykułów konsumpcyjnych dla
osób trzecich,, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne i naprawy
w zakresie maszyn do pakowania, 39 usługi w zakresie pakowania
produktów, usługi dystrybucji produktów dla pakowania artykułów
konsumpcyjnych dla osób trzecich, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, skup materiałów nadających się do recyklingu, w szczególności skup papieru, kartonu,
tworzyw sztucznych i szkła w celu przerobienia na surowce wtórne,
40 usługi w zakresie cyfrowego przygotowania materiałów do druku, w szczególności obrazowania elektroniczne, skanowanie, usługi
składania druku, przetwarzanie cyfrowe, przeróbki, retusz dzieł sztuki, obrazów, tekstu i projektów graficznych, usługi wydruku cyfrowego, produkcja wyświetlaczy reklamowych i ekspozycji sklepowych
na zamówienie.
(111) 302883
(220) 2016 09 16
(210) 461631
(151) 2017 07 21
(441) 2016 12 19
(732) PROCLEANER TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW, PL.
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(540) ProCleaner.
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, pranie.
(111) 302884
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 08
(732) OSIŃSKI KRZYSZTOF, Klaudyn, PL.
(540) COLEO
(540)

(210) 469257

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 obuwie damskie.
(111) 302885
(220) 2017 04 27
(210) 471060
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) DRUKARNIA OLTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) Oltom drukarnia
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary, biały, granatowy, czerwony,
niebieski, różowy, żółty, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 16 druki, druki litograficzne, druki handlowe, formularze [blankiety, druki], druki w formie obrazów, fotografie drukowane,
40 usługi drukowania, druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, druk typograficzny, drukowanie szablonów, introligatorstwo, laminowanie, obróbka i przetwarzanie papieru, oprawa
książek lub dokumentów, tłoczenie oryginałów [wzorców] płyt, tworzenie wzorów wypukłych na powierzchni papieru, usługi cyfrowego
drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi druku na tkaninach, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie materiałów drukowanych, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, opracowywanie produktów.
(111) 302886
(220) 2017 04 28
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) ECOPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) POLSKA AKADEMIA ZDROWIA
(540)

(210) 471078

Kolor znaku: biały, fioletowy, zielony
(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom
kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama korespondencyjna, reklama banerowa, udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych,
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe
w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie
artykułów kosmetycznych, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie wykładów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi wykonywania zdjęć, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów
instruktażowych, publikacje multimedialne, publikowanie broszur,
publikowanie arkuszy informacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 44 doradztwo żywieniowe, konsultacje dotyczące kosmetyków,
konsultacje z dziedziny żywienia, konsultacje medyczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo
żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.

(111) 302887
(220) 2017 04 28
(210) 471086
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BolechowoOsiedle, PL.
(540) SOLARIS AGRICULTURE
(510), (511) 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, 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, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu
akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, 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 detalicznej i hurtowej takich towarów jak: 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, 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, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia.
(111) 302888
(220) 2017 04 28
(210) 471090
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) REVIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
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(540) REVIMED Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 302889
(220) 2017 04 28
(210) 471096
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Lubella TRADYCYJA OD 1881 CATERING CEREALS Płatki
zbożowe
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, jasnobrązowy, szary, biały
(531) 09.07.19, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18,
26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe.
(111) 302890
(220) 2017 04 28
(210) 471103
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) lajt mobile
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.
(111) 302891
(220) 2017 04 06
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) SANIEWSKI ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) BULFA
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08, 24.09.02

(210) 470064
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(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 31 karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, 44 opieka nad zwierzętami, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, zabiegi
higieniczne dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.

(111) 302892
(220) 2017 04 06
(210) 470067
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) kolagenki świętokrzyskie
(510), (511) 29 wyroby na bazie mięsa, parówki.
(111) 302893
(220) 2017 04 06
(210) 470071
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) MGBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BNF
(510), (511) 35 sprzedaż danych, sprzedaż baz danych, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej
bazy danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie informacji handlowych
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzania
danych, analiza danych biznesowych, dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, usługi zarządzania bazami danych,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, usługi
w zakresie marketingu baz danych, tworzenie komputerowych baz
danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi marketingowe, kampanie marketingowe, prowadzenie
badań marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, badania rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
(111) 302894
(220) 2017 04 06
(210) 470076
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) MGBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BNF
(540)

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż danych, sprzedaż baz danych, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej
bazy danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie informacji handlowych
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub internetu, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzania
danych, analiza danych biznesowych, dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, usługi zarządzania bazami danych,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, usługi
w zakresie marketingu baz danych, tworzenie komputerowych baz
danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi marketingowe, kampanie marketingowe, prowadzenie
badań marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
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gowe, badania rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

(111) 302895
(220) 2017 04 06
(210) 470077
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) KUC firma reklamowa
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.03.01, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie opracowania i realizacji kampanii
reklamowych, badania rynku, badań marketingowych, opracowania
i realizacji strategii reklamy i promocji, promocji sprzedaży, promocji
targowej, usług reklamowych oraz doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia seminariów, sympozjów, konferencji
i szkoleń w zakresie marketingu i promocji sprzedaży, 42 usługi w zakresie projektowania opakowań.
(111) 302896
(220) 2017 04 06
(210) 470078
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) PLUS COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLUS COMMUNICATION
(510), (511) 35 kreowanie wizerunku publicznego firmy, instytucji,
osoby (public relations), służby informacyjne, reklama, sondaże i badania opinii publicznej, badanie rynku.
(111) 302897
(220) 2017 04 06
(210) 470084
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) MAJSAK DAMIAN KAGERO PUBLISHING, Turka, PL.
(540) LOTNICZE DEPUŁTYCZE
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.11.21, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 marketing towarów i usług na rzecz innych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizacja
targów oraz wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie sprzedaży artykułów i gadżetów reklamowych, 41 usługi wydawnicze, nauczanie, organizacja szkoleń, kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia,
usługi w zakresie organizowania imprez rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym imprez plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów, prezentowanie eksponatów muzealnych.
(111) 302898
(220) 2017 04 06
(210) 470087
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) AVVLO INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Abaxa
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
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dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.

(111) 302899
(220) 2017 04 06
(210) 470092
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) BUMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) dot office
(510), (511) 35 administrowanie, organizacja i zarządzanie nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, administrowanie działalności handlowej, analiza marketingowa nieruchomości,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości
komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa budynków, dzierżawa powierzchni biurowej, dzierżawa powierzchni handlowej, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, organizowanie
najmu nieruchomości komercyjnych, organizowanie dzierżawy nieruchomości komercyjnych, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, timesharing
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi agencji w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania portfelem nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem
nieruchomości, wynajem budynków, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni handlowej, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 39 dzierżawa przestrzeni magazynowej, wynajem
garaży i miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni magazynowej.
(111) 302900
(220) 2017 04 06
(210) 470093
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) BUMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) dot office
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie, organizacja i zarządzanie nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, administrowanie działalności handlowej, analiza marketingowa nieruchomości,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości
komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa budynków, dzierżawa powierzchni biurowej, dzierżawa powierzchni handlowej, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, organizowanie
najmu nieruchomości komercyjnych, organizowanie dzierżawy nieruchomości komercyjnych, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, timesharing
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi agencji w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie naj-
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mu i dzierżawy nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania portfelem nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem
nieruchomości, wynajem budynków, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni handlowej, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 39 dzierżawa przestrzeni magazynowej, wynajem
garaży i miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni magazynowej.

(111) 302901
(220) 2017 04 06
(210) 470096
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) British American Tobacco Switzerland S.A., Boncourt, CH.
(540) PARISIENNE
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.07.20
(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) 302902
(220) 2017 04 06
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) SANOFI, Paryż, FR.
(540)
(540)

(210) 470097

(531) 26.01.06, 26.01.07
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, suplementy żywnościowe.
(111) 302903
(220) 2017 04 06
(210) 470099
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) British American Tobacco Switzerland S.A., Boncourt, CH.
(540) PARISIENNE Superpack
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.20
(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) 302904
(151) 2017 09 06

(220) 2017 04 06
(441) 2017 05 22

(210) 470101
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(732) AVVLO INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) AVVLO POLSKI INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
(540)

(732) BCLA BISIOREK, CIEŚLIŃSKI, ADAMCZEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BCLA
(540)

Kolor znaku: czarny, błękitny
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, teki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
(111) 302905
(220) 2017 04 06
(210) 470102
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) RYSKIE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 302906
(220) 2017 04 06
(210) 470104
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BCLA BISIOREK, CIEŚLIŃSKI, ADAMCZEWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BCLA Bisiorek Cieśliński Adamczewska
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.06
(510), (511) 16 artykuły biurowe, biuletyny informacyjne, czasopisma prawnicze, drukowane dodatki do gazet, drukowane foldery
informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne i edukacyjne, drukowane materiały piśmienne, kalendarze, monografie, notesy, notatniki, obwoluty na dokumenty, papier do korespondencji, publikacje
edukacyjne, raporty, wizytówki, 35 analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analiza zarządzania w biznesie, badania dla celów działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, sporządzanie raportów handlowych,
usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
41 organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, kongresów
i wykładów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, 45 badania
prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badania w zakresie własności
intelektualnej, mediacje, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi
adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
prawne, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów
prawnych.
(111) 302907
(151) 2017 09 06

(220) 2017 04 06
(441) 2017 05 22
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(210) 470105

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.06
(510), (511) 16 artykuły biurowe, biuletyny informacyjne, czasopisma prawnicze, drukowane dodatki do gazet, drukowane foldery
informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne i edukacyjne, drukowane materiały piśmienne, kalendarze, monografie, notesy, notatniki, obwoluty na dokumenty, papier do korespondencji, publikacje
edukacyjne, raporty, wizytówki, 35 analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analiza zarządzania w biznesie, badania dla celów działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, sporządzanie raportów handlowych,
usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
41 organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, kongresów
i wykładów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, 45 badania
prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badania w zakresie własności
intelektualnej, mediacje, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi
adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
prawne, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów
prawnych.
(111) 302908
(220) 2017 04 06
(210) 470126
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) PUNDZIS DOROTA F.H.U. MULTIGRA, Dobrzewino, PL.
(540) SŁONIK BALONIK
(540)

Kolor znaku: żółty, różowy, pomarańczowy, zielony, niebieski,
fioletowy, czerwony
(531) 03.02.01, 03.02.03, 03.02.24, 03.02.28, 21.01.16, 21.01.25,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki pod
szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 gry towarzyskie, zabawki, gry planszowe, 41 publikowanie książek, nauczanie początkowe.
(111) 302909
(220) 2017 04 06
(210) 470127
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) PUNDZIS DOROTA F.H.U. MULTIGRA, Dobrzewino, PL.
(540) MULTIGRA MG
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, zielony, czarny
(531) 26.15.11, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki pod
szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, zabawki, 41 publikowanie
książek, nauczanie indywidualne.

(111) 302910
(220) 2017 04 06
(210) 470128
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) PUNDZIS PIOTR Z.P. ALEXANDER, Chwaszczyno, PL.
(540) SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA POLECA
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny, brązowy,
biały
(531) 03.07.05, 03.07.24, 03.07.25, 05.11.05, 21.01.16, 26.01.04,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki pod
szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 gry towarzyskie, zabawki, gry planszowe, 41 publikowanie książek, nauczanie początkowe.
(111) 302911
(220) 2017 04 07
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) GAŃKO KRZYSZTOF, Józefów, PL.
(540) Etuica
(540)

(210) 470145

(531) 03.07.16, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 9 etui na okulary, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui
na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na dyskietki, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe jako dopasowane oprawki,
etui na odtwarzacze MP3, etui na płyty kompaktowe i płyty DVD,
etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na smartfony, etui typu
Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych,
etui na urządzenia do magazynowania danych, etui przystosowane
do szkieł kontaktowych, przenośne etui do ładowania papierosów
elektronicznych i waporyzatorów, skórzane etui na tablety, skórzane
etui na telefony komórkowe, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
galanteria, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, portmonetki, parasole i parasolki, laski, kijki
marszowe i trekkingowe, etui z imitacji skóry, etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety
okresowe, etui na karty jako wyroby skórzane, etui na klucze, etui
na krawaty, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, futerały w postaci
etui na klucze, portfele wraz z etui na karty, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: etui na szminkę, etui na maszynki do golenia,
etui na okulary, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio,
etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na dyskietki, etui na kalkulatory podręczne, etui
na karty kredytowe jako dopasowane oprawki, etui na odtwarzacze
MP3, etui na płyty kompaktowe i płyty DVD, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na smartfony, etui typu Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, etui na urządzenia
do magazynowania danych, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych
i waporyzatorów, skórzane etui na tablety, skórzane etui na telefony
komórkowe, etui do zegarków i zegarów, etui na materiały zegarmi-
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strzowskie, etui z metali szlachetnych na artykuły zegarmistrzowskie,
etui z metali szlachetnych na zegarki, ozdobne etui na zegarki, zwijane etui na biżuterię, etui do notatników, etui na książeczki czekowe,
etui na paszporty, etui na przybory do pisania, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, galanteria, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, portmonetki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, etui z imitacji skóry, etui
do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty jako wyroby skórzane, etui
na klucze, etui na krawaty, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki,
futerały w postaci etui na klucze, portfele wraz z etui na karty, etui
na grzebienie, etui na pałeczki, etui na igły, etui na igły, nie z metali
szlachetnych, etui na kije baseballowe, etui na rzutki do gry w darta,
etui transportowe specjalnie zaprojektowane do użytku wraz z grami przenośnymi, etui do papierosów elektronicznych, etui na cygara,
etui na fajki, nie z metali szlachetnych, etui na fajki wykonane z metali szlachetnych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej
klasie.

(111) 302912
(220) 2017 04 07
(210) 470146
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ.
(540) PENLAC
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 302913
(220) 2017 04 07
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) LUMBERJACK
(540)

(210) 470147

Kolor znaku:
(531) 27.05.01, 05.01.08, 05.01.10, 14.09.10
(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) 302914
(220) 2017 04 07
(210) 470153
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry, PL.
(540) NORDWOOD
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 2 lakiery, lakiery [farby], lakiery do drewna, lakiery
do malowania, lakiery i pokosty, lakiery w postaci powłok, mieszanki
powłokowe w postaci lakierów, lakiery w postaci farb, lakiery [inne
niż izolacyjne] o przezroczystym wykończeniu, bejce do drewna,
środki do konserwacji drewna, powłoki do drewna [farby], preparaty
do obróbki końcowej drewna, ochronne powłoki powierzchniowe
do drewna, transparentne materiały wykończeniowe do drewna, materiały do ochrony drewna [farba], materiały do dekoracji [barwienia]
drewna, powłoki w postaci farb do drewna, środki do konserwacji
drewna do ogrodzeń, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, 17 lakiery izolacyjne .
(111) 302915
(220) 2017 04 07
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) CENDROWICZ BEATA, Warka, PL.
(540) ABC DZIECKA

(210) 470156
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, brązowy, ciemnobrązowy,
jasnoniebieski, granatowy, niebieski, zielony, żóły, pomarańczowy,
jasnozielony, beżowy, szary
(531) 27.05.01, 02.05.02, 02.05.08, 05.01.02, 20.01.05, 05.05.23,
26.04.01, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z zabawkami, odzieżą dziecięcą i niemowlęcą. obuwiem dziecięcym,
wózkami dziecięcymi, częściami i akcesoriami do wózków, akcesoriami do opieki nad niemowlętami, łóżeczkami, materacami i kołyskami
dla dzieci, meblami dziecięcymi.
(111) 302916
(220) 2017 04 07
(210) 470157
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) LANG LTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) LANG LTC
(540)

Kolor znaku: szary, żóły
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia, prowadzenie centrum językowego, nauczanie przez e-learning, wypożyczanie
książek, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], szkolenia edukacyjne.
(111) 302917
(220) 2017 04 07
(210) 470158
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) ZADROŻNY PAWEŁ ŚWIAT FILMU SF, Warszawa, PL.
(540) STAR ADVENTURE
(540)

963

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
(ładowalne), publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 czasopisma
(periodyki), gazety, publikacje drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, 35 agencje public relations, agencje reklamowe, analizy rynku, badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, edycja
tekstów, informacja o działalności gospodarczej, marketing, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pośrednictwo pracy, public relations, rekrutacja personelu,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
41 doradztwo zawodowe i coaching (porady w zakresie edukacji lub
szkolenia), informacja o edukacji, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie balów, organizowanie i prowadzenie gal, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie przyjęć (rozrywka), organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie i prowadzenie wykładów, pisanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub szkolenia), publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, szkolenia biznesowe, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie),
usługi trenerskie.

(111) 302919
(220) 2017 04 07
(210) 470178
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) NOWAK MACIEJ, Poznań, PL.
(540) SIZE DOES MATTER Big &amp; Proud EST. 2016
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, srebrny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.05.01, 23.01.01, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.09, 29.01.15, 01.01.02
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 302918
(220) 2017 04 07
(210) 470166
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RSQ REACH SOURCE QUEST
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 29.01.12, 25.01.25

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, czarny, beżowy
(531) 02.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
(111) 302920
(220) 2017 04 07
(210) 470180
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN, PAWEŁ SŁUŻEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) ORGASM CONTROL
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(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.21, 26.01.05, 26.11.07, 26.11.08, 26.04.10
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, woda
toaletowa, zestawy kosmetyków, kosmetyki, mydła, produkty perfumeryjne, perfumy, szampony, 5 preparaty z mikroelementami,
preparaty witaminowe, preparaty odżywcze i witaminowe do celów
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów leczniczych, suplementy mineralne do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych, odżywcze dodatki do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(111) 302921
(220) 2017 04 07
(210) 470182
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN, PAWEŁ SŁUŻEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) PERFECT BUST
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 29.01.13, 07.01.08, 26.04.02, 26.04.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 302924
(220) 2017 04 08
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) CENTRUM WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pałac KULTURY PALACE OF CULTURE
(540)

(210) 470201

Kolor znaku: granatowy, srebrny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.12, 24.13.01, 24.17.15
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, woda
toaletowa, zestawy kosmetyków, kosmetyki, mydła, produkty perfumeryjne, perfumy, szampony, 5 preparaty z mikroelementami,
preparaty witaminowe, preparaty odżywcze i witaminowe do celów
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów leczniczych, suplementy mineralne do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych, odżywcze dodatki do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(111) 302922
(220) 2017 04 07
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) YE JIANTING, Wólka Kosowska, PL.
(540) SEN MA
(540)

(210) 470196

(111) 302926
(220) 2017 04 10
(210) 470219
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) OQBRAZON
(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.

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.03.15
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torby, 25 odzież i obuwie.
(111) 302923
(220) 2017 04 08
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) CENTRUM WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(111) 302925
(220) 2017 04 10
(210) 470218
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) deprazodon
(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.

(210) 470200

(111) 302927
(220) 2017 04 10
(210) 470220
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) OQLEFLOX
(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.
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(111) 302928
(220) 2017 04 10
(210) 470221
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) OQHISTIN
(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) 302929
(220) 2017 04 10
(210) 470223
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) OQZAPEN
(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) 302930
(220) 2017 04 10
(210) 470224
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) fibralipid
(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) 302931
(220) 2017 04 10
(210) 470225
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) maxitusal
(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) 302932
(220) 2017 04 10
(210) 470231
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN, PAWEŁ SŁUŻEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) PENILARGE
(540)

(531) 24.17.15, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, woda
toaletowa, zestawy kosmetyków, kosmetyki, mydła, produkty perfumeryjne, perfumy, szampony, 5 preparaty z mikroelementami,
preparaty witaminowe, preparaty odżywcze i witaminowe do celów
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medycznych, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów leczniczych, suplementy mineralne do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych, odżywcze dodatki do celów leczniczych, zioła lecznicze.

(111) 302933
(220) 2017 04 10
(210) 470232
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) OQLOPROST
(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) 302934
(220) 2017 04 10
(210) 470235
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) OQBIMAT
(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) 302935
(220) 2017 04 10
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) EFENGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Efengaz
(540)

(210) 470241

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.01.05, 29.01.12, 26.01.06, 26.04.18
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż energii elektrycznej i gazu.
(111) 302936
(220) 2017 04 10
(210) 470245
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW, Czersk, PL.
(540) Gwarancja 36 m-cy AUTO HERZ 12V SILVER Calcium
Technology
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały, żółty, złoty, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 24.15.01, 24.15.21, 01.03.17,
18.01.09, 27.07.01
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory do pojazdów
elektrycznych, akumulatory elektryczne do pojazdów, akumulatory
samochodowe, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych,
baterie do oświetlania, amperomierze, kwasomierze [areometry],
prostowniki, kable rozruchowe do silników.
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(111) 302937
(220) 2017 04 10
(210) 470256
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 15
(732) PÓŁNOCNOATLANTYCKA ORGANIZACJA PRODUCENTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GDAŃSK COLDSTORE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 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, 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, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu
akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 302938
(220) 2017 04 10
(210) 470257
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 15
(732) PÓŁNOCNOATLANTYCKA ORGANIZACJA PRODUCENTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GDAŃSK COLDSTORE
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 01.15.24, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.06,
29.01.11
(510), (511) 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, 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, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu
akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 302939
(151) 2017 09 01

(220) 2017 04 10
(441) 2017 05 15

(210) 470258

Nr 3/2018

(732) PÓŁNOCNOATLANTYCKA ORGANIZACJA PRODUCENTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GDAŃSK COLDSTORE
(540)

Kolor znaku: srebrny
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 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, 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, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu
akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 302940
(220) 2017 04 10
(210) 470261
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) RYBICKI SEBASTIAN NETKOMP, Bydgoszcz, PL.
(540) NETKOMP
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego: modernizowanie sprzętu komputerowego, usługi
w zakresie instalowania i konserwacji komputerów, 42 doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, outsourcing usług informatycznych, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego: doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów
sieciowych na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(111) 302941
(220) 2017 04 10
(210) 470272
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) 3M Company, St. Paul, US.
(540) LITTMANN
(510), (511) 6 pojemniki, futerały, etui i pudełka z metalu, 10 pojemniki, futerały, etui i pudełka na stetoskopy, 16 pojemniki, futerały, etui
i pudełka z papieru lub z papieru powlekanego tworzywem sztucznym, pojemniki na stetoskopy, 20 pojemniki, futerały, etui i pudełka
z tworzyw sztucznych, pojemniki, futerały, etui i pudełka z drewna.
(111) 302942
(151) 2017 09 01

(220) 2017 04 10
(441) 2017 05 15

(210) 470275

Nr 3/2018
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(732) PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) vECR
(510), (511) 7 części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, 12 silniki do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, pojazdy lądowe, dopalacze do silników pojazdów lądowych.
(111) 302943
(220) 2017 04 10
(210) 470282
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GOODIE
(510), (511) 39 organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport podróżnych taksówką, pośrednictwo w zakresie
transportu, rezerwacja transportu, usługi w zakresie podróży i biur
podróży, rezerwacja biletów i usługi agencyjne w zakresie rezerwacji
miejsc na podróż, organizowanie transportu lądowego, morskiego
i powietrznego, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 41 usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, 43 tymczasowe zakwaterowanie, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania
wakacyjnego, wycena zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania na rzecz
podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji zakwaterowania [time
sharej, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach.
(111) 302944
(220) 2017 04 10
(210) 470294
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) REGATTA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica, PL.
(540) RUSZ SIĘ
(510), (511) 9 okulary, 18 torby, plecaki, 20 śpiwory, karimaty,
22 namioty, 25 odzież, bluzy sportowe, kurtki, koszule, podkoszulki,
spodnie, szorty, obuwie, kombinezony bezrękawniki, bielizna termoaktywna, buty sportowe, buty trekingowe, nakrycia głowy, czapki (nakrycia głowy), kapelusze, chusty skarpetki, 35 reklama i marketing.
(111) 302945
(220) 2017 04 10
(210) 470303
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) Trimb Healthcare AB, Sztokholm, SE.
(540) VENO REPAIR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, lotiony, 5 produkty medyczne
do stosowania na ciężkie, opuchnięte nogi i żylaki, taśmy na żylaki,
oleje lecznicze, kremy lecznicze, suplementy diety.
(111) 302946
(220) 2017 04 10
(210) 470306
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 15
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BLACK DOG
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska,
kiszka (krwawa-) [kiełbasa], kaszanka, tłusta i mocno przyprawiona
kiełbasa [knockwurst], kiełbasa pepperoni, 30 kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z frankfurterkami, kanapki z parówką [hot dog], zawijane
kanapki typu wrap, dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe dania
z mięsa, bułki nadziewane, hamburgery w bułkach, gorąca kiełbaska
i keczup w rozciętych bułkach, paszteciki z kiełbaskami, sosy, gotowe
sosy, sosy [przyprawy], sosy na bazie pomidorów, keczup, musztarda,
majonez, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu i keczupu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos.
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(111) 302947
(220) 2017 04 11
(210) 470315
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) UFO ULTRA FORCE ONE
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, aromaty jako olejki eteryczne, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego do prania, detergenty inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, kora mydłoki (kwilai) do prania, krem do butów, kremy
do polerowania, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal
do prania, pasty do butów, płyny do czyszczenia przedniej szyby
samochodowej, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty
do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe,
preparaty wygładzające jako krochmal, preparaty do usuwania rdzy,
roztwory do szorowania, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, ściereczki nasączone
detergentami do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do konserwacji skóry jako pasty, środki
do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do usuwania wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, środki
zapachowe odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do butów, wosk
do parkietów, wosk do podłóg, wosk pralniczy, wybielacze stosowane w pralnictwie, 5 kadzidełka do odstraszania owadów, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, środki do tępienia much, środki
do tępienia szkodników, trutki na szczury, 16 worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 21 deski do prania jako
tary, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do mydła,
dozowniki do papieru toaletowego, druciaki metalowe, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki toaletowe, ircha do czyszczenia, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, kosze do użytku
domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubły, łapki na insekty,
łyżki do butów, materiały do polerowania jako ściereczki, miednice
jako naczynia, miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, mopy, narzędzia do czyszczenia, ręczne, nieelektryczne
przybory do pastowania butów, odkurzacze nieelektryczne, odpady
bawełniane do czyszczenia, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów, packi na muchy, pakuły czyszczące, packi na muchy,
pakuły czyszczące, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory toaletowe,
przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, pułapki na myszy, rękawice do mycia samochodów, rękawice do polerowania, rękawice do użytku domowego, rękawice ogrodnicze, rozpylacze środków odstraszających komary podłączone do gniazdka,
rozpylacze zapachowe, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki do mycia podłóg, skóra do polerowania, spryskiwacze,
stalowa wełna do czyszczenia, suszarki do bielizny, szczotki, szczotki
do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do szklanych kloszy
do lamp, szczotki do szorowania, szmatki do czyszczenia, szufelki
lub przyrządy do zbierania okruszków, tace do użytku domowego,
trzepaczki do dywanów niebędące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, trzonki mioteł, uchwyty na gąbki, urządzenia do usuwania
kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wełniane odpady
do czyszczenia, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mopów,
wieszaki na ręczniki (pręty i koła), wyżymaczki do mopów, zraszacze.
(111) 302948
(220) 2017 04 11
(210) 470316
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) DREAM COLA
(510), (511) 32 cola, napoje na bazie coli, bezalkoholowe napoje gazowane, aromatyzowane napoje gazowane.
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(111) 302949
(220) 2017 04 11
(210) 470317
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) DREAM TONIC
(510), (511) 32 toniki jako napoje nielecznicze, tonik zawierający
chininę, bezalkoholowe napoje gazowane, aromatyzowane napoje
gazowane.

technologicznego, projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, usługi planowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki i technologii, inspekcja budowlana, nadzór
i inspekcja techniczna, kontrola budowlana i uruchamianie instalacji
przemysłowych, naukowe i techniczne badania.

(111) 302950
(220) 2017 04 11
(210) 470319
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CHRUPOZAURY
(510), (511) 29 chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, paluszki serowe, przekąski
na bazie orzechów, przekąski ziemniaczane, 30 batoniki muesli, batony zbożowe i energetyczne, chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy
zbożowe, chleb chrupki, chrupiące pieczywo, chrupki kukurydziane,
chrupki ryżowe, chrupki serowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
chrupki zbożowe, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, desery z muesli, granola jako płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub
suszonych owoców, jadalne wafle, muesli, paluszki chlebowe, płatki
śniadaniowe, pieczywa chrupkie, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski sezamowe,
przekąski słone na bazie mąki, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski
z kukurydzy, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, suchary, śniadaniowe płatki ryżowe, wafle ryżowe,
zbożowe artykuły śniadaniowe.

(111) 302952
(220) 2017 04 11
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PANELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) STEP DOOR
(540)

(111) 302951
(220) 2017 04 11
(210) 470331
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) DĄBRZAŁ SEBASTIAN NORRON, Inowrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 37 przygotowywanie terenu pod budowę, wzmacnianie gruntu, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wkładanie
elementów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji terenu
poprzez wykonywanie iniekcji zaprawy murarskiej, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wykonywanie iniekcji cementu, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez zagęszczanie wibracyjne,
palowanie, usługi budowlane, budowa systemów odwadniających,
budowa fundamentów, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, wzmacnianie fundamentów, usługi w zakresie
wykopów, nadzór budowlany, budowa i konserwacja rurociągów
i sieci rozdzielczych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
konserwacja i naprawa budynków, budowa i konserwacja obiektów
inżynierii wodno-lądowej i związane z tym doradztwo techniczne,
usługi doradcze w zakresie instalacji wodociągowych, cieplnych i gazowych, usługi doradcze w zakresie systemów kontroli środowiska,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, roboty drogowe, roboty brukarskie, roboty asfaltowe, roboty ziemne,
42 usługi inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi doradcze w zakresie geotechniki, planowanie projektu, planowanie projektów technicznych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi w zakresie planowania

(210) 470339

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, prezentowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej,
dystrybucja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
prowadzenie wyspecjalizowanych sklepów z dywanami, chodnikami, pokryciami podłogowymi oraz pokryciami ściennymi, farbami
i szkłem, meblami, artykułami gospodarstwa domowego, sprzedaż
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i przez Internet,
sprzedaż detaliczna następujących artykułów: środki do czyszczenia i polerowania, środki czyszczące do użytku domowego, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące do szkła, woski
do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski do parkietów,
ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, mopy,
36 pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi, usługi finansowe, kupno i sprzedaż
nieruchomości na własny rachunek, 37 instalowanie drzwi i okien,
tynkowanie, 39 pośrednictwo w transporcie, usługi transportu drogowego towarów.
(111) 302953
(220) 2017 04 11
(210) 470342
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) SEVEN SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) inimitag
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, sygnalizacyjne, przełączające i kontrolno-sterujące,
urządzenia i przyrządy elektroniczne przewodzące, transformujące,
sygnalizacyjne, przełączające i kontrolno-sterujące, mierniki i analizatory, sprzęt telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, sprzęt
telewizji dozorowej CCTV, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do transmisji i odbioru łączności wizyjnej, urządzenia
systemów zdalnego sterowania, sprzęt telekomunikacyjny, teletransmisyjny, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe,
telewizyjne, kompletne zestawy urządzeń alarmowych sygnalizacji
włamania i napadu oraz kompletne zestawy urządzeń pożarowych,
kamery, monitory, magnetowidy, rejestratory, centrale sygnalizacji
włamania i napadu, anteny, nadajniki, czujniki alarmowe, czujniki
pożarowe i dymowe, czujniki podczerwieni, czujniki zbicia szyby,
czujniki drgań, detektory, sygnalizatory linii telefonicznej, sterowniki
do radiolinii, radiolinie, czytniki informacji, karty magnetyczne kodowane, zamki elektryczne i elektroniczne, komputery, podzespoły
i części komputerowe, osprzęt komputerowy peryferyjny, bezpieczniki, baterie, akumulatory.
(111) 302954
(220) 2017 04 11
(210) 470345
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) LARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Hotels Group LARIS
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(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 302955
(220) 2017 04 11
(210) 470346
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski, PL.
(540) SPECJAŁ podlaski
(540)

(531) 11.03.01, 11.03.02, 11.03.20, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 302956
(220) 2017 04 11
(210) 470347
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) LARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) LARIS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem
nieruchomym, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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i przedłużaniem, 44 fryzjerskie (salony-), kliniki (medyczne-) usługi,
piękność (salony-), implantacja (wszczepianie) włosów, kompleksowe uzupełnienia ubytków włosów, zagęszczanie, przedłużanie włosów, specjalistyczna pielęgnacja włosów i skóry głowy, specjalistyczna klinika włosów.

(111) 302958
(220) 2017 04 11
(210) 470351
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) CORNER SECOND HAIR
(540)

Kolor znaku: biały, szary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne, włosy do przedłużania, treski z włosów, tupety, peruczki, treski z włosów, sztuczne
włosy, peruki, peruki, tupety, warkocze z włosów naturalnych i syntetycznych oraz środki do ich pielęgnacji, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak środki do pielęgnacji i czyszczenia
włosów, ochrony koloru, stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistyczne związane z niechirurgicznym uzupełnianiem ubytków
włosów, zagęszczenie włosów, przedłużanie włosów, usługi fryzjerskie związane z pielęgnacją uzupełnień włosów, zagęszczaniem
i przedłużaniem, 44 salony fryzjerskie, usługi klinik medycznych,
salony piękności, implantacja (wszczepianie) włosów, kompleksowe
uzupełnienia ubytków włosów, zagęszczanie, przedłużanie włosów,
specjalistyczna pielęgnacja włosów i skóry głowy, specjalistyczna klinika włosów.
(111) 302959
(220) 2017 04 11
(210) 470374
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) RYSIŃSKA DAGMARA SUNGATE BEAUTY & SPA, Warszawa, PL.
(540) Sungate beauty &amp; spa
(540)

(111) 302957
(220) 2017 04 11
(210) 470350
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) SECOND HAIR
(540)

Kolor znaku: biały, szary, jasnoszary
(531) 29.01.13, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne, włosy do przedłużania, włosy (treski z-), tupety, peruczki, treski z włosów, sztuczne
włosy, peruki, peruki, tupety, warkocze z włosów naturalnych i syntetycznych oraz środki do ich pielęgnacji, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak środki do pielęgnacji i czyszczenia
włosów, ochrony koloru, stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistyczne związane z niechirurgicznym uzupełnianiem ubytków
włosów, zagęszczenie włosów, przedłużanie włosów, usługi fryzjerskie związane z pielęgnacją uzupełnień włosów, zagęszczaniem

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, koncentraty nawilżające, żele nawilżające, olejki mineralne, środki nawilżające, pianki, korektory,
toniki, olejki do ciała, peelingi do twarzy, maseczki do skóry, płyny
do twarzy, płynne kremy, kremy do ciała, żele po opalaniu, kosmetyki kolorowe, produkty powlekające usta, kremy chroniące przed
słońcem, kremy na noc, balsamy do opalania, pudry w kamieniu,
mleczka do opalania, środki nawilżające do twarzy, nawilżające
balsamy do skóry, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki wyszczuplające, kule do kąpieli, paski do wybielania zębów, mydło,
41 szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, kursy szkolenia związane z medycyną, usługi szkolenia personelu, szkolenia dla dorosłych,
usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie odżywiania,
szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia techniczne związane z hi-
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gieną, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody, masaż, masaże, masaż
sportowy, masaż tajski, masaż terapeutyczny shiatsu, tradycyjny masaż japoński, masaż tkanek głębokich, masaż gorącymi kamieniami,
informacje dotyczące masażu, usługi masażu stóp, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, usługi w zakresie makijażu
permanentnego, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, refleksologia,
zabiegi terapeutyczne na twarz, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne na twarz, ciało i włosy, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi pedicure, usługi
pedicure i manicure, fryzjer, fryzjerstwo, salon fryzjerski, fryzjerstwo
męskie, usługi fryzjerskie, męskie salony fryzjerskie, usługi salonów
fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci,
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, wypożyczanie maszyn
i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach
fryzjerskich, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie badań lekarskich,
zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody,
zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi
salonów solariów oferujące zabiegi brązujące, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, laserowe usuwanie tatuaży, laserowe usuwanie żylaków, usuwanie cellulitu z ciała, usuwanie z ciała pajączków
naczyniowych, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi zabiegów na cellulit,
usługi zabiegów na cellulitis, usługi lecznicze dotyczące usuwania
cellulitu, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska, gabinety pielęgnacji skóry, usługi
gabinetów odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, kliniki, kliniki medyczne, usługi
kliniki dentystycznej, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, salony piękności, usługi salonów piękności, świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji związanych
z usługami salonów piękności, stylizacja, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, analiza kosmetyczna, stomatologia kosmetyczna, chirurgia kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo
dotyczące kosmetyków, analiza kolorów ( usługi kosmetyczne), usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie porad kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia,
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, kosmetyczny
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, wynajem
sprzętu do pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych
w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi ginekologiczne, usługi mikrodermabrazji,
usługi w zakresie mikropigmentacji, implantacja (wszczepienie) włosów, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi
spa, usługi położnicze, usługi wizażystów, usługi fizjoterapeutyczne,
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usługi lekarskie, usługi dietetyków, usługi charakteryzatorów, usługi
opieki medycznej, usługi pielęgnacji stóp, usługi podologa, usługi
refleksologiczne, usługi salonów piękności, usługi pielęgnacji i urody, usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia, usługi masażu
stóp, usługi medycyny alternatywnej, usługi farbowania włosów,
usługi przedłużania rzęs, usługi pielęgnacji paznokci, usługi drenażu limfatycznego, usługi obcinania włosów, usługi spa medycznych,
usługi stawiania baniek, usługi doradztwa żywieniowego, usługi
koloryzacji rzęs, usługi tatuażu brwi, usługi podkręcania brwi, usługi
nitkowania brwi, usługi kształtowania brwi, usługi opalania natryskowego, usługi odsysania natryskowego, usługi woskowania ciała
ludzkiego, usługi w zakresie akupunktury, usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, usługi w zakresie odchudzania, usługi manicure i pedicure, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi tatuażu,
świadczenie usług przez salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi doradcze w zakresie
przyrządów medycznych, usługi w zakresie ozdabiania ciała, usługi
w zakresie kolczykowania ciała, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, terapia ajurwedyjska, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej.

(111) 302960
(220) 2017 04 12
(210) 470386
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) FUNDO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) TECHLOOP
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie do technologii biznesowych,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów,
oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, 35 profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi w zakresie rekrutacji personelu,
pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu,
dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 42 doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, usługi konsultacyjne związane
z oprogramowaniem komputerowym, wynajem oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 302961
(220) 2017 04 12
(210) 470401
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) ZACZYTANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) LDR LITERACKI DEBIUT ROKU
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, dzienniki, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy,
druki, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, artykuły piśmienne, encyklopedie, słowniki
i leksykony, kompendia wiedzy, poradniki, opracowania lektur szkolnych, monografie, 41 organizowanie konkursów literackich, organizowanie spotkań, seminariów, kongresów z zakresu literatury, usługi
publikacji tekstów, organizowanie wystaw w celach kulturalnooświatowych i/lub edukacyjnych.
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(111) 302962
(220) 2017 04 12
(210) 470402
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) KUBASZEWSKI PAWEŁ QBATURA, Warszawa, PL.
(540) Romantyczna RESTAURACJA EST. 2017
(540)

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów piwnych, zaopatrywanie w żywność i napoje, mianowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi
restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi
cateringowe.
(111) 302963
(220) 2017 04 12
(210) 470403
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ESALIENS
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, administrowanie inwestycjami funduszy, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, administrowanie funduszami powierniczymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie w zakresie
funduszy powierniczych, administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, administrowanie planami emerytalnymi, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów
wartościowych, administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników alokacja aktywów, banki z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet lub telefon [home banking], bankowe usługi rozliczeniowe,
bankowość elektroniczna, bankowość online, bankowość prywatna, bankowość telefoniczna, dokonywanie transakcji finansowych,
doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych,
doradztwo i analiza finansowa, doradztwo finansowe w zakresie
planów emerytalnych, elektroniczna bankowość poprzez globalną
sieć komputerową [bankowość internetowa], elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne
transakcje za pomocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje
pieniężne, elektroniczne przyjmowanie płatności czekowych, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestowanie funduszy kapitałowych,
inwestowanie funduszy wzajemnych, inwestowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, inwestycje finansowe w dziedzinie
papierów wartościowych, obsługa programów oszczędnościowych,
obsługa kart do transakcji płatniczych, obsługa płatności, obsługa
poleceń zapłaty, obsługa transakcji finansowych online, planowanie
i zarządzanie finansowe, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, przeprowadzanie
bezgotówkowych transakcji płatniczych, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie papierów wartościowych, przygotowywanie
analiz finansowych, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi doradztwa
finansowego, sporządzanie raportów i analiz finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, telefoniczne usługi bankowe, transakcje
finansowe, transakcje finansowe i monetarne, transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych dla osób trzecich, udzielanie informacji na temat cen z zakresu
inwestycyjnych funduszy wzajemnych, udzielanie informacji online
związanych z kontami inwestycyjnymi, udzielanie informacji związanych z kontami inwestycyjnymi przez telefon, udzielanie informacji
finansowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi związane z zarządzaniem funduszami, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi dotyczące jednostkowych funduszy powierniczych, usługi w zakresie
korporacyjnych funduszy powierniczych, usługi transferu i transakcji
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w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi inwestycyjne
dla klientów prywatnych, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz
inwestorów indywidualnych, usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi
inwestycyjne związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi,
usługi planów emerytalnych, usługi finansowe związane z emeryturami, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi finansowe
związane z oszczędzaniem, usługi informacyjne dotyczące finansów,
świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi zarządzania
finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi bankowe
opłacania rachunków przez telefon, usługi bankowości elektronicznej, usługi bankowości komercyjnej online, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi
finansowo-inwestycyjne, usługi finansowej bankowości osobistej,
usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi w zakresie zarządzania
finansami, usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami
oszczędnościowymi, zapewnianie planów emerytalnych, zapewnianie inwestycyjnych planów oszczędnościowych, zarządzanie funduszem, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie funduszem
inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszami typu offshore,
zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie funduszami kapitału
wysokiego ryzyka, zarządzanie inwestycjami emerytalnymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie inwestycjami w akcje, zarządzanie inwestycjami
funduszy emerytalnych, zarządzania finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi, zarządzanie inwestycjami dla klubów i towarzystw wzajemnych, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami
inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie
aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie finansowe planami
emerytalnymi pracowników, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zapewnianie inwestycyjnych
planów oszczędnościowych, finansowe usługi związane z oszczędnościami.

(111) 302964
(220) 2017 04 12
(210) 470408
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) WÓJCIK JAROSŁAW FARMA ZIÓŁ, Głogów, PL.
(540) Farma ziół
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, zielony, biały, szary
(531) 01.03.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 07.01.09, 07.01.24,
05.11.11, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy,
ciała i włosów, farby, kremy, szampony, odżywki, balsamy, maseczki i lakiery do włosów, toniki, mleczka, maseczki i kremy do twarzy,
balsamy i olejki do ciała, balsamy po goleniu, kremy do rąk, kremy
do stóp, żele do nóg i do stóp, produkty złuszczające solne i cukrowe,
środki perfumeryjne i dezodoranty, mydła, żele pod prysznic, płyny
do kąpieli, kule kąpielowe, pudry kąpielowe, pianki kąpielowe, kosmetyki do zabiegów SPA, glinki, maseczki, błota, olejki eteryczne,
olejki do masażu, balsamy i środki złuszczające dla różnych rodzajów
skóry, produkty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji jamy
ustnej, środki do aromatyzacji pomieszczeń, 30 kawa, herbata, kakao, zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, miód, ryż, mąka
i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów
leczniczych, żywność i artykuły spożywcze z dodatkiem witamin,
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składników mineralnych oraz innych środków wspomagających
funkcjonowanie poszczególnych narządów człowieka na bazie mąki
i produktów zbożowych, dietetyczne i odżywcze zamienniki posiłków, wszystkie wyżej wymienione przeznaczone nie do celów medycznych zawarte w tej klasie, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach
i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej
i za pośrednictwem Internetu: ziół i przypraw, żywności dietetycznej i artykułów spożywczych, żywności i artykułów spożywczych
z dodatkiem witamin, składników mineralnych oraz innych środków
wspomagających funkcjonowanie poszczególnych narządów człowieka, dietetycznych i odżywczych zamienników posiłków, naturalnych surowców kosmetycznych i kosmetyków naturalnych, artykułów z branży kosmetycznej, towarów higienicznych i do pielęgnacji
ciała, kosmetyków i środków do celów leczniczych, preparatów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy.

(111) 302965
(220) 2017 04 12
(210) 470412
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, PL.
(540) SELLIQ
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy multimedialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa
elektroniczne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku; urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu
i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej; tablety,
audiobooki, ebooki, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu towarów
z branży: elektrycznej, elektronicznej, komputerowej, budowlanej,
meblarskiej, spożywczej, napoi alkoholowych i bezalkoholowych,
odzieżowej, obuwniczej, jubilerskiej, kosmetycznej, chemicznej,
papierniczej, księgarskiej, reklamowej, motoryzacyjnej, usług hotelarskich, usług turystycznych, usług deweloperskich, usług wydawniczych, usług telekomunikacyjnych, usług pośrednictwa nieruchomości; promowanie lub sprzedaż towarów lub usług poprzez programy
lojalnościowe lub partnerskie, administrowanie systemami sprzedaży w ramach programów lojalnościowych lub partnerskich, prowadzenie programów lojalnościowych lub partnerskich, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie: reklamy,
badania rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych, usługi
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon
i Internet, usługi w zakresie pośrednictwa telekomunikacyjnego on-line polegające na umożliwianiu: zlecenia usług, świadczenia usług,
zawierania umów kupna-sprzedaży, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne przez Internet, usługi przesyłania danych
przez Internet, przesyłanie informacji i komunikatów poprzez sieć
telefonów komórkowych i Internet; 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
SMSem, MMSem; przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub odbioru informacji urządzeń mobilnych.
(111) 302966
(220) 2017 04 12
(210) 470415
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, PL.
(540) BUYIQ
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy multimedialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa
elektroniczne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku; urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu
i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej; tablety,
audiobooki, ebooki, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach
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wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu towarów
z branży: elektrycznej, elektronicznej, komputerowej, budowlanej,
meblarskiej, spożywczej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
odzieżowej, obuwniczej, jubilerskiej, kosmetycznej, chemicznej,
papierniczej, księgarskiej, reklamowej, motoryzacyjnej, usług hotelarskich, usług turystycznych, usług deweloperskich, usług wydawniczych, usług telekomunikacyjnych, usług pośrednictwa nieruchomości; promowanie lub sprzedaż towarów lub usług poprzez
programy lojalnościowe lub partnerskie, administrowanie systemami
sprzedaży w ramach programów lojalnościowych lub partnerskich,
prowadzenie programów lojalnościowych lub partnerskich, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych,
usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez
telefon i Internet, usługi w zakresie pośrednictwa telekomunikacyjnego on-line polegające na umożliwianiu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów kupna-sprzedaży, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne przez Internet, usługi przesyłania
danych przez Internet, przesyłanie informacji i komunikatów poprzez
sieć telefonów komórkowych i Internet; 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
SMSem, MMSem; przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub odbioru informacji urządzeń mobilnych.

(111) 302967
(220) 2017 04 12
(210) 470421
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) FUNDACJA RAK ‚N’ ROLL-WYGRAJ ŻYCIE, Warszawa, PL.
(540) BOSKIE MATKI
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, ciemnoszary
(531) 09.01.07, 09.01.10, 02.05.01, 02.05.06, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 302968
(220) 2017 04 12
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) HACZEK GRAŻYNA HOME STYLE, Kęty, PL.
(540) HS HOME STYLE Grażyna Haczek
(540)

(210) 470424

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, 11 oświetlenie dekoracyjne,
20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia domu, 21 kryształ, wyroby szklane.
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(111) 302969
(220) 2017 04 12
(210) 470428
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RANVIT D3
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 302970
(220) 2017 04 12
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) COMPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podole, PL.
(540) COM PACK ALL IN PACKAGING
(540)

(210) 470432

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle 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.
(111) 302971
(220) 2017 04 13
(210) 470448
(151) 2017 09 19
(441) 2017 05 29
(732) STOWARZYSZENIE MUZYCZNE VIVIDUS, Poznań, PL.
(540) FESTIWAL IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 22.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi festiwali muzycznych, organizacja konkursów
muzycznych, koncerty muzyczne, przedstawienia muzyczne, występy muzyczne i piosenkarskie, usługi w zakresie edukacji muzycznej,
muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne.
(111) 302972
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 20
(441) 2017 05 29
(732) STUDIO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Evil STEAK HOUSE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13

(210) 470458
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(510), (511) 25 akcesoria na szyję, apaszki, bandany na szyję, bezrękawniki, koszulki polo, koszulki dla dzieci, koszulki z nadrukami,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki bez rękawów do biegania, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy
z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, polary, kamizelki z polaru,
kamizelki, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki, kurtki nieprzemakalne,
kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, dwurzędowe kurtki
marynarskie [bosmanki], krótkie luźne kurtki do pasa, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, czapki sportowe, czapki wełniane,
czapki kolarskie, czapki narciarskie, czapki dziane, czapki bejsbolówki, czapki kucharskie, czapki bez daszków, czapki [nakrycia głowy],
czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czapki i czapeczki sportowe,
czapki do gry w golfa, papierowe czapki noszone przez kucharzy,
fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuchy z tworzyw sztucznych, fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, 32 napoje izotoniczne, napoje warzywne, woda [napoje], napoje owocowe, napoje
odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające,
sorbety [napoje], napoje witaminizowane, napoje półmrożone, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, niegazowane napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje z guaraną,
mrożone napoje gazowane, aromatyzowane napoje gazowane, napoje sportowe wzbogacane proteinami, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], bezalkoholowe
napoje zawierające soki warzywne, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie orzechów
i soi, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku
herbaty, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku
medycznego], napoje na bazie piwa: kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], piwo, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], piwo pełne jasne, wino jęczmienne [piwo],
piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, 33 napoje alkoholowe niskoprocentowe, jadalne napoje alkoholowe, wymieszane napoje
alkoholowe, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, destylowane napoje, alkohole wysokoprocentowe [napoje], smakowe
napoje alkoholowe tonizujące, napoje zawierające wino [szprycer],
napoje na bazie wina, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje
energetyczne zawierające alkohol, napoje na bazie rumu, napoje
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy,
napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków: katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia
koktajlowe, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barów typu fast-food na wynos,
usługi barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe,
usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi
restauracyjne, usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi.
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(111) 302973
(220) 2017 04 13
(210) 470461
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) ALLIUM GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osowa Sień, PL.
(540) Allium
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane, marynowane,
mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrakty
warzywne i owocowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nasiona,
ziarno, świeże warzywa, owoce i grzyby, 35 prowadzenie sklepów
i hurtowni z konserwowanymi, suszonymi, gotowanymi, marynowanymi, mrożonymi warzywami, owocami i grzybami, warzywami
w puszkach, ekstraktami warzywnymi i owocowymi, produktami
rolnymi, ogrodniczymi, leśnymi, nasionami, ziarnami, świeżymi warzywami, owocami i grzybami, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym poprzez Internet towarów takich jak: konserwowane, suszone, gotowane, marynowane, mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrakty warzywne i owocowe,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nasiona, ziarno, świeże warzywa,
owoce i grzyby, 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 towarów takich jak: konserwowane, suszone, gotowane,
marynowane, mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrakty warzywne i owocowe, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, nasiona, ziarno, świeże warzywa, owoce i grzyby, pośrednictwo handlowe, agencje informacji handlowej, 39 przechowywanie
warzyw, w tym czosnku, porów, cebuli, szalotki, 40 konserwowanie
żywności, mrożenie żywności, obieranie i mrożenie warzyw, w tym
czosnku, porów, cebuli, szalotki.
(111) 302974
(220) 2017 04 13
(210) 470468
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) Hotel Deo Gdańsk Old Town CONFERENCE & SPA
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnoniebieski
(531) 07.01.08, 07.01.10, 07.01.12, 07.01.24, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie
przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami,
43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokoi,
wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje miejsc w hotelach, bary
szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 302975
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) CONCEPT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FRESH & ROLL sushi and juice

(210) 470471
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, barowe, kawiarnie, catering .
(111) 302976
(220) 2017 04 13
(210) 470475
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wysogotowo, PL.
(540) kk Kinderkraft
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aparatura do kontrolowania temperatury, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [led],
kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne, adaptory elektryczne, miarki
[przyrządy miernicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku,
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne,
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy
do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, respiratory
do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki
telefoniczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie,
10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, pojemniki na butelki
do karmienia, zamknięcia butelek do karmienia, urządzenia do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia
do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia,
12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony
do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice
do rowerów, klaksony do rowerów, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi, kółka samonastawne do wózków
[pojazdy], opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów,
ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki
do rowerów, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby,
torby szkolne [z paskiem na ramię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami,
torby turystyczne, 20 meble, poduszki, materace, leżaczki, chodziki dla
dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dla dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, podstawy
łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki
do wieszania ubrań, stojaki na książki [meble], stojaki ruchome pod
komputery, stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem, 21 butelki na napoje dla podróżnych,
etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewa-
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cze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne,
szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt
przenośne, buteleczki, butelki, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza,
aparatura do kontrolowania temperatury, aplikacje komputerowe
do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],
czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki
do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne, adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, monitory [programy
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji
dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, respiratory
do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki
telefoniczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt,
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki
pierścienie dla ząbkujących dzieci, pojemniki na butelki do karmienia,
zamknięcia butelek do karmienia, urządzenia do karmienia piersią,
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon
pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony
do rowerów, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów,
moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów,
hulajnogi, opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów,
ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki
do rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne [ z paskiem na ramię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami,
torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki, chodziki dla
dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dla dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, podstawy
łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki
do wieszania ubrań, stojaki na książki [meble], stojaki ruchome pod
komputery, stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem, butelki na napoje dla podróżnych, etui
na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne,
szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt
przenośne, buteleczki, butelki.

(111) 302977
(220) 2017 04 13
(210) 470478
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) dotknij marzeń
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji i komputery,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, elektroniczne
i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, programy komputerowe, maszyny liczące, urządzenia peryferyjne do komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, w tym drukarki, skanery, klawiatury, modemy, karty sieciowe, napędy dysków, aparaty i urządzenia telekomunikacyjne,
w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbierania i przesyłania
danych, urządzenia umożliwiające połączenie i korzystanie z sieci
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komunikacji elektronicznej, w tym Internetu, elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwania, magazynowania
przekazu i obrazowania danych, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 35 zarządzanie w działalności handlowej i administrowanie działalnością handlową, poradnictwo w zakresie działalności
handlowej, zarządzanie danymi, w szczególności danymi zapisanymi
na nośnikach pamięci lub w formie elektronicznej, kompilacja danych
komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, zgromadzenie
na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży komputerowej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, w tym sprzętu przetwarzającego dane
i komputerów, oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, w szczególności w sieciach komputerowych, w tym w Internecie, systemy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy: naukowe,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, elektroniczne i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne
nośniki danych, programy komputerowe, maszyny liczące, komputerowe urządzenia peryferyjne i sprzęt przetwarzający dane, w tym
drukarki do użytku z komputerami, skanery, klawiatury komputerowe,
modemy, karty sieciowe, napędy dysków do komputerów, aparatura
i urządzenia telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbioru i transmisji danych, urządzenia umożliwiające korzystanie z elektronicznych sieci komunikacyjnych i łączenie się z elektronicznymi sieciami komunikacyjnymi, w tym z Internetem, elektroniczne
aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwania, magazynowania przekazu i obrazowania danych, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, umożliwiające klientom dogodne oglądanie i zakup
tych towarów: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usług
elektronicznych, na stronie internetowej oraz usług pośrednictwa
w powyższej dziedzinie, w tym informacja w zakresie towarów i usług
oferowanych przez osoby trzecie, organizowanie i przeprowadzanie
imprez branżowych i wystaw, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, informacja o powyższych usługach, zapewnianie działania
baz danych za pomocą przetwarzania, zarządzania i administrowania bazami danych, wszystkie wyżej wymienione, z wyjątkiem usług
związanych z obszarem artystycznym, z wyjątkiem muzyki, grafiki,
wideo tworzonych i reprodukowanych za pomocą oprogramowania
komputerowego, 37 konserwacja, instalacja i naprawa komputerów,
tabletów, sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych i użytkowych urządzeń elektronicznych, konserwacja
i naprawa cyfrowych odtwarzaczy muzyki i lub wideo, komputerów
podręcznych, urządzeń PDA, terminarzy elektronicznych i notatników
elektronicznych, konserwacja i naprawianie elektronicznego sprzętu
muzycznego, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych, 41 edukacja, organizowanie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, zjazdów, konkursów
w celach edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
42 doradztwo w dziedzinie sprzętu komputerowego i innego sprzętu
do przetwarzania danych, projektowania systemów komputerowych
i sieci, doradztwo w dziedzinie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, reprodukcja programów komputerowych, programowanie komputerów, wypożyczanie
komputerów i sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie akcesoriów komputerowych i komputerowych urządzeń peryferyjnych,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego informacja o usługach wskazanych powyżej, archiwizacja komputerowych baz danych,
prowadzenie komputerowych baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych.

(111) 302978
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) iDream
(540)

(531) 27.05.01

(210) 470480
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(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji i komputery,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, elektroniczne
i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, programy komputerowe, maszyny liczące, urządzenia peryferyjne do komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, w tym drukarki, skanery, klawiatury, modemy,
karty sieciowe, napędy dysków, aparaty i urządzenia telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbierania i przesyłania danych, urządzenia umożliwiające połączenie i korzystanie
z sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu, elektroniczne
aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwania, magazynowania przekazu i obrazowania danych, części i osprzęt do wyżej
wymienionych towarów, 35 zarządzanie w działalności handlowej
i administrowanie działalnością handlową, poradnictwo w zakresie
działalności handlowej, zarządzanie danymi, w szczególności danymi zapisanymi na nośnikach pamięci lub w formie elektronicznej,
kompilacja danych komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, zgromadzenie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży
komputerowej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, w tym sprzętu
przetwarzającego dane i komputerów, oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, w szczególności w sieciach komputerowych, w tym w Internecie, systemy komputerowe,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, elektroniczne
i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki danych,
programy komputerowe, maszyny liczące, komputerowe urządzenia
peryferyjne i sprzęt przetwarzający dane, w tym drukarki do użytku
z komputerami, skanery, klawiatury komputerowe, modemy, karty
sieciowe, napędy dysków do komputerów, aparatura i urządzenia
telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbioru i transmisji danych, urządzenia umożliwiające korzystanie
z elektronicznych sieci komunikacyjnych i łączenie się z elektronicznymi sieciami komunikacyjnymi, w tym z Internetem, elektroniczne
aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwania, magazynowania przekazu i obrazowania danych, części i osprzęt do wyżej
wymienionych towarów, umożliwiające klientom dogodne oglądanie i zakup tych towarów: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usług elektronicznych, na stronie internetowej oraz usług
pośrednictwa w powyższej dziedzinie, w tym informacja w zakresie
towarów i usług oferowanych przez osoby trzecie, organizowanie
i przeprowadzanie imprez branżowych i wystaw, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, informacja o powyższych usługach, zapewnianie działania baz danych za pomocą przetwarzania,
zarządzania i administrowania bazami danych, wszystkie wyżej wymienione, z wyjątkiem usług związanych z obszarem artystycznym,
z wyjątkiem muzyki, grafiki, wideo tworzonych i reprodukowanych
za pomocą oprogramowania komputerowego, 37 konserwacja, instalacja i naprawa komputerów, tabletów, sprzętu komputerowego,
komputerowych urządzeń peryferyjnych i użytkowych urządzeń
elektronicznych, konserwacja i naprawa cyfrowych odtwarzaczy
muzyki i lub wideo, komputerów podręcznych, urządzeń PDA, terminarzy elektronicznych i notatników elektronicznych, konserwacja
i naprawianie elektronicznego sprzętu muzycznego, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych,
41 edukacja, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, szkoleń, zjazdów, konkursów w celach edukacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 42 doradztwo w dziedzinie sprzętu komputerowego i innego sprzętu do przetwarzania
danych, projektowania systemów komputerowych i sieci, doradztwo w dziedzinie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, reprodukcja programów komputerowych, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów i sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie akcesoriów
komputerowych i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego informacja o usługach
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wskazanych powyżej, archiwizacja komputerowych baz danych, prowadzenie komputerowych baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych.

(111) 302979
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 19
(441) 2017 05 29
(732) SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) earth salt
(540)

(210) 470483

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty
dla ludzi, kosmetyki, 44 salony piękności.
(111) 302980
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 19
(441) 2017 05 29
(732) SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAKE UP YOUR NAILS
(540)

(210) 470485

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
zmywacze do paznokci, 44 salony piękności.
(111) 302981
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polish flowers
(540)

(210) 470486

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
zmywacze do paznokci, 44 salony piękności.
(111) 302982
(220) 2017 04 13
(210) 470492
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) EMIS MISZTAL SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) EMIS
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, kufry, walizki, torebki, wyroby rymarskie, galanteria skórzana, 25 obuwie, odzież z tworzyw sztucznych, odzież z tworzyw naturalnych, odzież skórzana, rękawiczki,
kapelusze.
(111) 302983
(220) 2017 04 14
(210) 470509
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
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(540) RADIPAK
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, brązowy
(531) 05.11.02, 24.01.05, 24.01.10, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 302984
(220) 2017 04 14
(210) 470510
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) Aktipak
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 302985
(220) 2017 04 14
(210) 470517
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) MEA SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) iWylecz
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania, oprogramowanie komputerowe
do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, nagrane
programy komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi,
oprogramowanie do zarządzania bazami danych, oprogramowanie
telefonów komórkowych, oprogramowanie do synchronizacji baz
danych, programy komputerowe do dostępu do przeglądania i przeszukiwania baz danych, oprogramowanie komputerowe do użytku
w związku z usługami abonamentowego dostępu do informacji on-line, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie
i programowanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie sprzętowe
do programów systemów operacyjnych, programy do synchronizacji
danych oraz programy narzędzi tworzenia aplikacji do komputerów
osobistych i podręcznych, 10 urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia i przyrządy medyczne zintegrowane w układzie robotyki
oraz wyposażone w technologię przewodnika w czasie rzeczywistym
za pomocą czujników lub środków przewodnictwa elektrycznego,
ramiona robotów, urządzenia do zdalnego sterowania do celów medycznych, urządzenia czujnikowe do użytku medycznego w diagnozowaniu, instrumenty elektromedyczne, urządzenia monitorujące
stan zdrowia, urządzenia do wspierania opisu symptomów chorobowych, automatycznego organizowania procesu leczenia, 35 usługi
sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży farmaceutyków, suplementów diety, urządzeń i instrumentów medycznych i rehabilitacyjnych,
oprogramowania, oprogramowania do użytku w zakresie medycyny,
robotów, usługi udostępniania porównywarek cen usług diagnostycznych, medycznych i rehabilitacyjnych oraz cen farmaceutyków,
suplementów diety, aparatury i sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pośrednictwo w sprzedaży usług medycznych i paramedycznych, sprzedaż oprogramowania komputerowego, 36 ubezpie-
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czenia zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód
w ubezpieczeniach, orzecznictwo medyczne dla potrzeb ubezpieczeń, ocena ryzyka dla potrzeb ubezpieczeń, ubezpieczenia, banki
z dostępem bezpośrednim np. przez Internet, informacje bankowe,
42 projektowanie i tworzenie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczna, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzymywanie i tworzenie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, usługi IT dla podmiotów rynku medycznego (np. lekarzy, placówek medycznych) i ubezpieczeniowego, projektowanie i rozwój komputerów i oprogramowania, w szczególności oprogramowania przeznaczonego do użytku
w zakresie technologii medycznych, projektowanie robotów urządzeń do użytku w zakresie medycyny, badania w zakresie robotyki,
informatyki, usługi inżynierskie w odniesieniu do robotyki, 44 usługi
medyczne i paramedyczne, poradnictwo medyczne i farmaceutyczne, cyfrowe przychodnie medyczne, umożliwianie autodiagnostyki
medycznej za pomocą aplikacji internetowych oraz łącza telekomunikacyjnego, usługi świadczone poprzez Internet oraz łącza telekomunikacyjne polegające na umożliwianiu rejestracji do lekarza
oraz prowadzenia za pomocą tych środków komunikacji z lekarzem,
usługi asystenta w dziedzinie diagnostyki medycznej świadczone
poprzez
Internet lub łącza telekomunikacyjne, świadczenie usług
związanych z medycyną i farmacją za pośrednictwem portali internetowych.

(111) 302986
(220) 2017 04 14
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) EWROTUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek, PL.
(540) EWRO TUCZ
(540)

(210) 470525

Kolor znaku: ciemnofioletowy
(531) 29.01.05, 27.05.01, 03.04.18, 03.04.24
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt tucznych, komponenty do wyrobu
pasz, tucznik żywy, 42 hodowla trzody chlewnej.
(111) 302987
(220) 2017 04 14
(210) 470532
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry, PL.
(540) ds delismak
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt.
(111) 302988
(220) 2017 04 14
(210) 470535
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) JOHN PLAYER SPECIAL JPS
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(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 24.01.03, 24.01.13, 07.01.01,
03.03.01, 03.03.17, 03.03.24
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń 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, artykuły dla
palaczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.
(111) 302989
(220) 2017 04 14
(210) 470540
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) ŻYCH ARKADIUSZ FIRMA BIT NIERUCHOMOŚCI, Złocieniec, PL.
(540) BIT Nieruchomości
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12, 26.04.09, 07.01.08,
07.01.09, 07.01.24, 07.03.02
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie
lub wynajmie gruntu, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje
nieruchomości, agencje pobierania czynszów, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie nieruchomości,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa lub
wynajem budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
informacje finansowe i wyceny, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej własności
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości,
organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
planowanie finansów w zakresie nieruchomości, pobieranie czynszu,
pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
powiernictwo nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
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cych zarządzania ziemią, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo
w zakresie wy najmu gruntów, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości
w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi
agencyjne w zakresie pożyczek hipotecznych, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze
w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa inwestycyjnego
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi
nabywania gruntu, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości,
usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali na cele
biurowe, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 302990
(220) 2017 04 14
(210) 470541
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) JOHN PLAYER SPECIAL JPS
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty
(531) 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 07.01.01, 24.01.03, 24.01.13,
27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń 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, artykuły dla
palaczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.
(111) 302991
(151) 2017 09 12

(220) 2017 04 14
(441) 2017 05 29

(210) 470542
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(732) NASZA KLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) nasza klinika
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 02.09.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty medyczne, obuwie ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, pojemniki do podawania leków, 41 nauczanie i rozrywki,
organizowanie i prowadzenie szkoleń zwłaszcza z zakresu medycyny sportowej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów
i kongresów medycznych, porady zawodowe w zakresie medycyny, 42 prowadzenie laboratoriów chemicznych i bakteriologicznych, prace badawczo-rozwojowe z dziedziny medycyny i farmacji,
44 usługi medyczne, usługi kliniki medycznej, prywatnych klinik medycznych i szpitali, opieka zdrowotna, pomoc medyczna, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie serwisu medycznego, a w szczególności:
prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, organizowanie pomocy domowej, usługi lecznicy-prywatnej kliniki, usługi
pomocy medycznej, usługi szpitali, usługi opieki zdrowotnej, usługi
medycznej opieki pielęgniarskie.
(111) 302992
(220) 2017 04 14
(210) 470543
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) PLAYSTOP DIVISION SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ ZAJĄC, AGATA
DĄBROWSKA, OLGA BORDA, Gliwice, PL.
(540) 125pe
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 pocztówki i widokówki, papier pocztówkowy, karty
pocztowe, afisze, plakaty, afisze, oprawione plakaty, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu,, 21 filiżanki
i kubki, kubki ceramiczne, kubki do kawy, kubki do napojów, kubki
porcelanowe, kubki papierowe, kubki plastikowe, kubki szklane, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, 25 akcesoria na szyję, apaszki,
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bezrękawniki, bielizna dla mężczyzn, koszulki bez rękawów, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci,
koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe, bluzy sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, kurtki bluzy, koszule,
koszule z dzianiny, koszule z kołnierzykiem, nakrycia głowy dla dzieci, odzież dla małych dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla
dzieci, spodnie dziecięce .
(111) 302993
(220) 2017 04 18
(210) 470547
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) MANZOOR KHOLOO, SUKHBIR SINGH CHOHAN KHOLOO &
CHOHAN SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) TASTE OF INDIA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 26.11.08,
07.05.02, 03.02.03, 03.02.15, 03.02.24, 01.01.05, 07.01.04
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(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność na zamówienie
osób trzecich (catering), także za pomocą sieci komputerowej w systemie online.

(111) 302994
(220) 2017 04 18
(210) 470549
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) ZJAWIONA-ŁAWNICZAK EDYTA, ŁAWNICZAK MARIUSZ
ILPANA SPÓŁKA CYWILNA, Dobrogoszczyce, PL.
(540) PeReLunia
(510), (511) 41 rozrywka, udostępnianie obszarów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu
do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnia, usługi kawiarni, herbaciarnie, lodziarnie, opieka nad dziećmi
w klubach malucha, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed
szkołą, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 302995
(220) 2017 04 18
(210) 470554
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) GAMA DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Porosły, PL.
(540) GAMUŚ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub
warzyw, wyciągi z owoców bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, lemoniady, syropy do lemoniad, syropy do napojów, nektary owocowe, napoje z soków owocowych bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne jako napoje.
(111) 302996
(220) 2017 04 18
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) MACHA ALEKSANDER, Gliwice, PL.
(540) good cake
(540)

(210) 470559

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasta i ciastka, wypieki i wyroby cukiernicze, czekolada i desery, polewy cukiernicze i nadzienia, lód, lody spożywcze
mrożone jogurty, sorbety, kawa, herbata, kakao, ziarna przetworzone, skrobia, wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia, drożdże,
tarty, ciasteczka, 43 usługi cateringu zewnętrznego, catering, dostarczanie żywności, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami, transportem.
(111) 302997
(220) 2017 04 18
(210) 470562
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) GRUPA PROFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PROFBUD
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, organizowanie finansowania projektów
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
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czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy (wycena finansowa),
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, usługi finansowania, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie
finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 asfaltowanie, budowa
fabryk budowa falochronów budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie kominów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja
mebli, konsultacje budowlane, malowanie, malowanie i naprawa
znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo,
mycie, nadzór budowlany, naprawa zamków, renowacja mebli, rozbiórka budynków, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie,
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie studni,
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
zamiatanie dróg, 39 frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie,
informacja o transporcie, logistyka transportu, pakowanie towarów,
pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja transportu, spedycja, transport,
wynajem autokarów, wynajem samochodów.

(111) 302998
(220) 2017 04 14
(210) 470563
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) GEFEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) GEFEST PRACA DLA CIEBIE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26.02.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 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, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja
o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, opinie (sondaże), organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), pośrednictwo
pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja
komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych baz
danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, opracowanie i organizowanie programów promocyjnych, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
udostępnianie 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 szczególno-

Nr 3/2018

ści Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi
w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie
udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej
transmisji danych, usługi dostępu do portali internetowych, usługi
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi przesyłania telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych, 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 42 projektowanie i rozwój
sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi aktualizacji stron
internetowych, usługi zarządzania użytkownikami i prawami w komputerowych sieciach danych, usługi doradztwa w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, usługi projektowania i tworzenia stron internetowych, usługi instalacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi konfiguracji sieci komputerowych
przez oprogramowanie komputerowe, usługi konwersji danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługi administrowania serwerami, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi udostępniania lub wynajmu elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji typu
on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, usługi
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 302999
(220) 2017 04 18
(210) 470568
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, US.
(540) Imodium Instant. Lek przeciwbiegunkowy rozpuszczający się
w jamie ustnej bez popijania.
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 303000
(220) 2017 04 18
(210) 470575
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) WAJSZCZAK PIOTR PW CONSULTING, Płock, PL.
(540) LIBER
(510), (511) 3 mydła, kremy do ciała, środki do pielęgnacji skóry,
olejki eteryczne, płyny bo kąpieli, sole do kąpieli, pasty do mycia
rąk, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, olejki do masażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do mycia naczyń
kuchennych, płyny i proszki do prania, płyny do bielenia, czyszczenia tkanin, odplamiacze do tkanin, płyny do płukania tkanin, płyny
do mycia i czyszczenia podłóg, płyny do czyszczenia kuchni, płyny do mycia szyb, środki nabłyszczające do zmywarek, preparaty
do usuwania kamienia z wyrobów gospodarstwa domowego, szampony do mycia samochodów, płyny do spryskiwaczy.
(111) 303001
(220) 2013 02 18
(210) 410678
(151) 2016 03 21
(441) 2013 06 10
(732) MATERIALISE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) e e-prototypy unlimited technologies
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, pojemniki, metalowe, wyroby z drutu, łańcuchów, złącza i śruby, konstrukcje metalowe, 17 wyroby z gumy,
tworzyw sztucznych w postaci arkuszy, płyt, rur i kształtowników,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: budowlanych materiałów metalowych, drobnych wyrobów, żelaznych, wyroby ślusarskie, pojemniki
metalowe, wyroby z drutu, wyroby z gumy, tworzyw sztucznych
w postaci arkuszy, płyt, rur i kształtowników, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, 37 usługi serwisu, usługi
instalacyjne, usługi produkcji i montażu prototypów, 40 obróbka
materiałów: tworzywa sztuczne, metale, szkło, kompozyty tych materiałów, 42 usługi prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
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(111) 303002
(220) 2013 02 18
(210) 410679
(151) 2016 03 21
(441) 2013 06 10
(732) MATERIALISE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) e e-prototypy unlimited technologies
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, pojemniki, metalowe, wyroby z drutu, łańcuchów, złącza i śruby, konstrukcje metalowe, 17 wyroby z gumy,
tworzyw sztucznych w postaci arkuszy, płyt, rur i kształtowników,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: budowlanych materiałów metalowych, drobnych wyrobów, żelaznych, wyroby ślusarskie, pojemniki
metalowe, wyroby z drutu, wyroby z gumy, tworzyw sztucznych
w postaci arkuszy, płyt, rur i kształtowników, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, 37 usługi serwisu, usługi
instalacyjne, usługi produkcji i montażu prototypów, 40 obróbka
materiałów: tworzywa sztuczne, metale, szkło, kompozyty tych materiałów, 42 usługi prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
(111) 303003
(220) 2013 02 18
(210) 410680
(151) 2016 03 21
(441) 2013 06 10
(732) MATERIALISE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) 3d e-DRUKOWANIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 24.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, pojemniki metalowe, wyroby z drutu, łańcuchów, złącza i śruby, konstrukcje metalowe, 17 wyroby z gumy,
tworzyw sztucznych w postaci arkuszy, płyt, rur i kształtowników,
40 obróbka materiałów: tworzywa sztuczne, metale, szkło, kompozyty tych materiałów.
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(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony,
jasnożółty, biały
(531) 05.07.08, 08.01.15, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasta w proszku, koncentraty ciast w proszku, ciasta, ciasta mrożone, desery, desery w proszku, koncentraty deserów,
ozdoby do ciast.
(111) 303006
(220) 2014 11 26
(210) 436062
(151) 2017 09 26
(441) 2015 03 16
(732) WOJDAR SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ GRYNIEWICZ, WOJCIECH
KRZYŚCIAK, Żywiec, PL.
(540) Owczarnia
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych, balów, przyjęć i koncertów, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury i edukacji, 43 usługi hotelarskie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna, prowadzenie karczm, restauracji barów, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady, organizowanie imprez okolicznościowych w zakresie wyżywienia, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność
(catering).
(111) 303007
(220) 2015 02 02
(210) 438437
(151) 2017 09 05
(441) 2015 05 25
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) MASter CHEMIA BUDOWLANA SP. Z O.O. GOTOWA MASA
TYNKARSKA MASTER TYNK MOZAIKOWY HYDROFOBOWY NA
BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH EFEKTOWNY I OZDOBNY
(540)

(111) 303004
(220) 2013 02 18
(210) 410682
(151) 2016 03 21
(441) 2013 06 10
(732) MATERIALISE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) 3d e-MANUFACTURING
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 24.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, pojemniki metalowe, wyroby z drutu, łańcuchów, złącza i śruby, konstrukcje metalowe, 17 wyroby z gumy,
tworzyw sztucznych w postaci arkuszy, płyt, rur i kształtowników,
40 obróbka materiałów: tworzywa sztuczne, metale, szkło, kompozyty tych materiałów.
(111) 303005
(220) 2014 03 11
(210) 425905
(151) 2016 02 11
(441) 2014 06 23
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta Sernik błyskawiczny oryginalny Ciasto na zimno

Kolor znaku: szary, brązowy, czarny, biały
(531) 07.01.08, 07.01.14, 26.01.01, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory
do zapraw tynkarskich, materiały ognioodporne, preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów,
środki zapobiegające zamarzaniu, środki chemiczne dla przemysłu,
środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie
z wyjątkiem farb, 2 farby akrylowe, farby podkładowe-gruntujące,
grunty akrylowe, powłoki, farby, 19 cement, cement azbestowy, cement do budowy, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips, gładzie szpachlowe, masy do spoinowania, wypełniania
i uszczelniania, masy szpachlowe, masy uszczelniające, masy uszczelniające, akrylowe, masy wyrównujące, plastyfikatory do zapraw murarskich, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, tynk, tynk
mozaikowy..
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(111) 303008
(220) 2015 02 18
(151) 2017 10 05
(441) 2015 06 08
(732) WALMARK a.s., Třinec, CZ.
(540) GUARANA BANG! SUPLEMENT DIETY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 439146

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 24.17.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych, zioła lecznicze, balsamy, kremy
i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych,
nalewki i krople dla celów farmaceutycznych, 29 żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne,
oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych, mleko, przetwory
mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone
owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub
konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony,
30 słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje czekoladowe, napoje
na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli, miód, spożywczy kit
pszczeli.
(111) 303009
(220) 2015 02 19
(151) 2015 11 26
(441) 2015 06 08
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) Poznańskie Praliny hand made pralines
(540)

(210) 439190

Kolor znaku: beżowy, czarny, żółty, złoty
(531) 03.04.11, 06.07.25, 07.01.24, 26.01.02, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 praliny, czekoladki.
(111) 303010
(220) 2015 04 08
(210) 441142
(151) 2016 12 28
(441) 2015 07 20
(732) NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GigaNagrywarka
(510), (511) 38 usługi transmisji danych, usługi łączności telefonicznej, usługi łączności za pomocą telefonii komórkowej, usługi obsługi
telekonferencji, usługi poczty elektronicznej, usługi przesyłania informacji elektronicznych, usługi telewizji kablowej, usługi transmisji
satelitarnej, usługi telewizji satelitarnej, usługi telewizji.
(111) 303011
(220) 2015 05 18
(210) 442585
(151) 2017 10 31
(441) 2015 08 31
(732) ATM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marklowice, PL.
(540) ATM GROUP
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(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia przeznaczone dla przemysłu spożywczego,
linie rozlewnicze dla przemysłu mleczarskiego, linie do produkcji wyrobów spożywczych, zwłaszcza lodów, konserw, majonezów, sosów,
dań gotowych, linie do produkcji dań mięsnych, rybnych, urządzenia
dozująco pakujące, 9 detektory, skanery rentgenowskie nie do celów
medycznych, służące do wykrywania nieprawidłowości w zapakowanym produkcie, 42 usługi projektowania linii produkcyjnych, systemów automatyki przemysłowej oraz urządzeń przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego i chemicznego, opracowywanie oraz implementacja algorytmów regulacji sterowania, usługi kalibracji aparatury kontrolno-pomiarowej, prace badawcze i doradztwo w zakresie
informatyki i automatyki przemysłowej, opracowywanie projektów
technicznych, programowanie robotów przemysłowych, usługi doradztwa technicznego.
(111) 303012
(220) 2015 05 20
(151) 2017 06 23
(441) 2015 08 31
(732) Heineken Brouwerijen B.V., Amsterdam, NL.
(540) Cydr Jabłkowy Strongbow
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 442730

(111) 303013
(220) 2015 05 25
(210) 442869
(151) 2016 07 14
(441) 2015 09 14
(732) APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) APLITT
(510), (511) 9 bankomaty, karty bankomatowe, karty kredytowe,
dyski kompaktowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowanie przeznaczone do obsługi produktów bankowych,
ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, optyczne i magnetyczne nośniki informacji, urządzenia do komunikacji, w tym transmisji
i przetwarzania informacji i dyspozycji, 35 usługi obsługi klientów,
w tym usługi konsultingowe, w zakresie badania rynku i prognoz
ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa
handlowego, usługi w zakresie badania rynku i sporządzania analiz
rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, usługi pośrednictwa
w zakresie sprzedaży /odsprzedaży/, pośrednictwa sprzedaży oraz
resellingu oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieciowego,
biurowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności i prognozy
ekonomiczne, sporządzanie wyciągów z kont-prowadzone za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, w tym cali center obejmujące prowadzenie aktywnych kampanii marketingowych, usługi
przetwarzania danych, 36 usługi finansowe i bankowe, bankowość
elektroniczna, usługi bankomatowe, operacje bankowe, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie operacji i rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi przekazów pieniężnych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, emitowanie papierów wartościowych i obrót nimi,
prowadzenie kont depozytowych, papierów wartościowych, udostępnianie operacji finansowych za pośrednictwem bankomatów,
wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych
operacji finansowych, usługi przekazu środków pieniężnych w obrocie międzynarodowym, autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji e-commerce i mobilnych, elektroniczne usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe: zarządzanie
sieciami bankomatów, usługi windykacji telefonicznej, usługi infolinii
w dziedzinie bankowości i finansów, 42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego w zakresie dostarczania infrastruktury
informatycznej, usługi najmu oprogramowania w systemie SPLA,
usługi utrzymania i obsługi oprogramowania, reselling usług programistycznych, usługi regionalnej obsługi informatycznej użytkowników, usługi instalacji i wdrażania technologii IT na potrzeby osób
trzecich, usługi tworzenia informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych źródeł dostępnych poprzez globalną sieć kom-
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puterową, dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących
do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci komputerowej,
projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn internetowych
oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trzecich w globalnej sieci
komputerowej.

(111) 303014
(220) 2015 05 28
(210) 443025
(151) 2016 07 13
(441) 2015 09 14
(732) BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WRCLW W
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, biały, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.07, 02.01.23, 07.11.01, 24.15.02, 26.03.01,
26.03.17, 26.04.02, 26.04.17, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe i niskoalkoholowe, 43 restauracje, kawiarnie, usługi
barowe.
(111) 303015
(220) 2015 06 12
(210) 443541
(151) 2017 10 17
(441) 2015 09 28
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540)
Millardia
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, ałun
(kamień), ałun w postaci kamieni, amoniak [alkalia lotne] stosowany
jako detergent, antyperspiranty {środki przeciwpotne], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, antystatyczne (preparaty-) do celów domowych, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne] aromaty do napojów
[olejki eteryczne], badian (esencja-), balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów)
do użytku domowego [pranie], barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy
(olejek-), bielizna (saszetki zapachowe do-) bielizna (środki do namaczania-), bielizna (środek barwiący do-) [ultramaryna], błyszczyki
do ust, brody (farby do-), brwi (kosmetyki do-), brwi (ołówki do-),
brzytwa (pasty do pasków do ostrzenia-), bursztyn [do wyrobów perfumeryjnych], buty (pasty do-), buty (pasty do-), chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, cytryny (olejki eteryczne-), czyszczenie (kreda
do-) czyszczenie (preparaty do-), czyszczenie protez zębowych (preparaty do-), demakijaż (preparaty do-), depilacja (preparaty do-), detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, dezodoryzujące (mydła-), dezynfekujące (mydła-),
drewno zapachowe, drzewo cedrowe (olejki eteryczne z-), ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, esencjonalne (olejki-), esencyjne, eteryczne (esencje-), farby (preparaty do usuwania-), geraniol,
golenie (mydło do-), golenie (preparaty do-), heliotropina, jaśminowy (olejek-), Javelle (woda-), jonon [wyroby perfumeryjne], jubilerski
róż polerski, kadzidełka, kadzidła, kamień, kotłowy (preparaty
do usuwania-) dla gospodarstwa domowego, kamień polerski, kąpiel
(sole do-) do celów innych niż lecznicze, kąpiele (preparaty kosmetyczne do-), kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kolońska (woda-), kolory (chemiczne produkty do ożywiania-) do użytku
domowego [pranie], konserwacja skóry (środki do-) [pasty], kora mydłoki (kwilai) do prania, korund [ścierniwo], kosmetyczne (maseczki-),
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kosmetyki, kosmetyki (preparaty-) do odchudzania, kosmetyki (zestawy-), kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, krawiecki
(wosk-), kreda czyszcząca, kreda malarska, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, kręcenie włosów (preparaty do-), krochmal
[apretura], krochmal do celów pralniczych, krochmalenie (preparaty
do-), krzem (węglik-) [materiał ścierny], kwiaty (ekstrakty z-) [perfumy], lakiery (środki do usuwania-), lakiery do paznokci, lawendowa
(woda-), lawendowy (olejek-), liście roślin (preparaty do nabłyszczania-), lotne (alkalia-) [amoniak] stosowane jako detergent, lotony
do celów kosmetycznych, łupki polerskie, makijaż (preparaty do-),
makijaż (puder do-), maseczki kosmetyczne, materiały ścierne (papier jako-), materiały ścierne, mięta (esencje-), mięta do wyrobów
perfumeryjnych, migdałowe (mleko-) do celów kosmetycznych, migdałowe (mydło-), migdałowy (olejek-), mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające
od celów kosmetycznych, mycie (preparaty do-), mydełka, mydła,
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania
koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, mydłoka (kora-) do prania, naklejane ozdoby do paznokci, namaczanie bielizny (środki do-), napoje (aromaty do-) [olejki eteryczne], neutralizatory do trwałej ondulacji,
obuwie (pasty do-), obuwie (wosk do-), odbarwianie (preparaty do-),
odchudzanie (preparaty kosmetyczne do-), odświeżanie oddechu (
paski do-), odświeżacze do ust w aerozolu, odtłuszczanie (preparaty
do-) inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, odymianie
(preparaty do-) [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, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, ostrzenie (środki do-), ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, papier polerujący, papier ścierny, parkiety
(wosk do-), paski do ostrzenia, brzytwy (pasty do-), paski odświeżające oddech, pasty do butów, pasty do obuwia, pasty do podłogi i mebli, pasty do podłóg (preparaty do usuwania-), pasty do skór zwierzęcych, paznokcie (lakiery do-), paznokcie (preparaty do pielęgnacji-),
paznokcie (sztuczne-), perfumeryjne (produkty-), perfumy, piżmo
[perfumeria], płótno szklane, płótno szmerglowe, płótno ścierne,
płyny antypoślizgowe do podłóg, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny kosmetyczne
(chusteczki nasączone-), płyny po goleniu, podchlorek potasu podłogi (płyny antypoślizgowe do-), podłogi (wosk antypoślizgowy do-),
podłogi (wosk do-), polerowanie (kamień do-), polerowanie (kremy
do-), polerowanie (papier do-), polerowanie (preparaty do-), polerowanie (środki do-), polerowanie (woski do-), polerowanie protez zębowych (preparaty do-), polerski (róż-) jubilerski, połysk (środki
do nadawania-), pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri [mieszanki zapachowe], powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, pralnictwo
(farbki stosowane-), pralnictwo (środki do wygładzania stosowane
w-), pralnictwo (wybielacze stosowane w-), pralniczy (wosk-) pranie
(preparaty do-), pranie chemiczne (preparaty do-), preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty
do usuwania past do podłóg, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, protezy dentystyczne (preparaty do polerowania-), protezy zębowe (preparaty do czyszczenia-), przeciwpotowe mydła, przylepne (materiały-) do celów kosmetycznych, puder do makijażu,
pumeks, rdza (preparaty do usuwania-), rośliny (preparaty do nabłyszczania liści-), róż polerski jubilerski, rury (preparaty do udrażniania-), rzęsy (preparaty kosmetyczne do-), rzęsy (tusze do-), rzęsy
sztuczne, rzęsy sztuczne (kleje do mocowania-), safrol, saszetki zapachowe do bielizny, skóra (kremy [pasty] do zwierzęcej-), skóra (kremy
wybielające do-), skóra (preparaty do wybielania zwierzęcej-), skóra
(preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-), skóra (środki do konserwacji-) [pasty], skóra wyprawiona (woski do-), skrobia do nadawania połysku [pranie], słońce (preparaty do ochrony przed-), smoła szewska,
soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sodowy (ług-),
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, spryskiwacze szyb (płyny do-), stopy (mydło przeciwpotowe do-), suche
szampony, szampony, szampony dla zwierząt domowych, szewska
(smoła-), szewski (wosk-), szklany (papier-) [ścierniwo], szlifowanie
(środki do-), szmergiel, szmergiel (papier ścierny), szmergiel (płótno
ścierne), szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, sztuczne włosy
(kleje do przymocowywania-), ściereczki nasączane detergentami,
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do czyszczenia, środek barwiący do bielizny (ultramaryna), środek
barwiący do bielizny [ultramaryna], środki do czyszczenia zębów,
środki do szorowania, środki odświeżające powietrze (zapachowe),
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny,
tapety (preparaty do czyszczenia-), terpentyna [środek do wywabiania tłustych plam], terpeny [olejki aromatyczne], tkaniny (środki
do zmiękczania-), tlenek glinu [ścierniwo], tłuszcze do celów kosmetycznych, toaletowa (woda-), toaletowe (olejki-), toaletowe (produkty-), toniki kosmetyczne, trwała ondulacja (neutralizatory do-), tusze
do rzęs, udrażnianie rur (preparaty do-), usta (odświeżacze do-) [aerozol], usta (pomadki do-), usta (preparaty do pielęgnacji jamy-)
nie do celów leczniczych, waciki do celów kosmetycznych, wata (patyczki z-) do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wąsy
(wosk do-), węgliki metali [ścierniwa], wintergrinowy (olejek-), włosy
(farby do-), włosy (lakiery do-), włosy (preparaty do kręcenia-), woda
kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wosk antypoślizgowy
do podłóg, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg,
wosk do skór, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk polerski, wosk
pralniczy, wosk szewski, wulkaniczny (popiół-) do czyszczenia, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielająca (soda), wybielające (sole-), wybielanie skóry (kremy do-), wybielanie skóry
zwierzęcej (preparaty do-), wybłyszczanie (środki do-) stosowane
w pralnictwie, wygładzanie (środki do-) stosowane w pralnictwie,
wywabiacze plam, zapachowa (woda-) zestawy kosmetyków, zęby
(żele do wybielania-), zmiękczanie tkanin (środki do-), zmywacze
do paznokci, zwierzęta domowe (szampony dla-), żele do masażu
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, akustyczne (sygnalizatory-), alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych],
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry,
anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty
(kinematograficzne-), aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty roentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry [optyka], astronomia (urządzenia i przyrządy-), audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automaty muzyczne
(uruchamiane monetą-) [szafy grające], automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
automatyczne wyłączniki czasowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie (celki-), baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki
do lamp [fotografika], boje do oznakowania torów wodnych, boje
sygnalizacyjne, boje znakowe [oznakowanie torów wodnych], bransoletki (identyfikacyjne, kodowane-), magnetyczne, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej,
cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, cewki elektryczne (karkasy na-), chipy [układy scalone],
chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie
fotograficzne, ciężarki do pionów, ciśnienie w oponach pojazdów
(sygnalizatory automatyczne spadku-), cyklotrony, czasomierze
do gotowania jajek [klepsydry], częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny,
czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników [stolarstwo], czytniki
[sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, destylacja (aparatura do-) do celów naukowych, diody świecące [LED], dozorowanie (urządzenia elektryczne
do-), dozowanie (urządzenia do-), dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe,
drut miedziany izolowany, druty [przewody] elektryczne, druty
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty
ze stopów metali [bezpieczniki topikowe], dyfrakcja (aparatura do-)
[mikroskopia], dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD – ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze
wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
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dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, dźwięk (urządzenia
do transmisji-), dźwignie [bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany [fotografika], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy],
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno – sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki
na towarach elektroniczne, falomierze, fałszywe monety (wykrywacze-), fałszywe monety (wykrywacze-), filmy [błony] naświetlone, filmy animowane (rysunkowe-), filmy kinematograficzne (urządzenia
do montażu-), filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry [fotografika], filtry do masek do oddychania,
filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fizyka (urządzenia
i przyrządy-), otograficzne (suszarki do klisz-), fotokopiarki, fotometry, frankowanie (urządzenia do kontroli-), futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, galenit (kryształy-) [detektory], galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne,
hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, igły gramofonowe
(urządzenia do wymiany-), indentyfikacyjne bransoletki (kodowane-)
magnetyczne induktory [elektryczność], inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe [informatyka], iskrochrony, jeździeckie (kaski-), kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
optyczne [światłowody], kable rozruchowe do silników, kalkulatory,
kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne (zakodowane
magnetycznie-), karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami,
kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe],
klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze] koce strażackie,
kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla
nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, kompaktowe (dyski-) [audio-wideo], kompaktowe (dyski-) [CD-ROM-y], komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy
okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery (drukarki do-), komputery przenośne, komputery przenośne
[podręczne], komunikacja wewnętrzna (urządzenia do-), komutacja
(aparatura elektryczna do-), komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, kosmografia (przyrządy do-),
krawiectwo (miarki-), krokomierze [pedometry], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laboratoria (odzież przeznaczona do użycia w-), laboratoryjne (wagi-),
laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemniowe [fotografika], lampy elektronowe, lampy
elektronowe próżniowe [radio], lampy elektronowe wzmacniające,
lampy katodowe, lampy optyczne, lampy roentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne (rurowe-) inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty
projekcyjne], latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki [przyrządy miernicze], linki do pionów, liny do sond, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lotnicy (kombinezony ochronne dla-),
lunety celownicze do broni palnej, lupy [optyka], lusterka optyczne,
lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne,
magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania, maski
do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne,
maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, maszyny
sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy
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na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, miarki [przyrządy miernicze], miarki ciesielskie, miary, mierniki [przyrządy pomiarowe], mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze [światła
sygnalizacyjne], migawki (wyzwalacze –) [fotografika], migawki [fotografika], mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory
[programy komputerowe], monitory ekranowe, montaż filmów kinematograficznych (urządzenia do-), motopompy strażackie, myszy
[informatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory
[poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej], noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji (magnetyczne-), nośniki
informacji (optyczne-), nośniki płyt ciemniowych [fotografika], notesy elektroniczne, nurkowanie (maski do-), obciążenia do urządzeń
świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] [optyka],
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane,
ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów,
ochronne (maski-) *, ociekacze do suszenia prac fotograficznych [suszarki], odbiorniki [audio-i wideo], odbitki fotograficzne (suszarki do), odbitki fotograficzne (urządzenia do nabłyszczania-), odgromniki,
odległość (przyrządy do pomiaru-), odtwarzacze kaset, odtwarzacze
płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
ogień (odzież chroniąca przed-), ogniwa (przełączniki –) [elektryczność], ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki
[elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary okulary (łańcuszki do-), okulary [optyka], okulary przeciwoślepieniowe,
okulary przeciwsłoneczne, omomierze [omometry], oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprawki do pince-nez,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych,
optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody],
oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony dla strażaków
(azbestowe), osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające
twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, oświetlenie
(baterie do-), ozonizatory [ozonatory], pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, pince-nez (łańcuszki do-), pince-nez (sznureczki do-), pince-nez
[binokle], piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze,
planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x-y], płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe,
płytki mikroskopowe (pojemniki na-), płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pochylniki [eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia
szklane, pomiary (naczynia szklane do-), pompy strażackie, powłoki
[osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, poziom wody (wskaźniki-), poziomnice, poziomnice
rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory [centralne jednostki przetwarzania], procesory tekstu,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, promieniowanie (urządzenia zabezpieczające przed-) nie do celów medycznych, prostowniki, prostowniki prądu, próby materiałowe (przyrządy i urządzenia do-), próżniomierze,
pryzmaty [optyka], przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przezrocza (aparatura kadrująca do-), przezrocza [fotografika], przezrocza fotograficzne (ramki do-), przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy me-
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teorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [fotografika],,
16 Adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, akwarele
[obrazy, malarstwo], albumy, almanachy [roczniki], arkusze z wiskozy
do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, 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, celuloza regenerowana (arkusze z-) 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], drukarskie (zestawy-) 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], fotografie (urządzenia do oprawiania-),
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, kalendarze,
kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie,
kałamarze (wpuszczane w pulpit), kałamarze stojące [z oprawką], kamienie atramentowe [kałamarze], kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton *, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze],
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, koperty (urządzenia do stemplowania-) biurowe, 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,
książki, kulki do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak do pieczętowania, laminowanie dokumentów (urządzenia do-) 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 piśmienne, 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], nawilżacze do powierzchni klejących (biurowe-), 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, oprawianie foto-
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grafii (urządzenia do-), oprawy, oprawy do ołówków, osłony
na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papeteria (kasetki ozdobne na-) [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], pieczęcie, stemple (pudełka na-), pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra ze stali, piórka do rysowania
[grafiony], piórniki, pismo (wzorce-) 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, programy komputerowe
(taśmy i karty papierowe do zapisu-), 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, publikacje drukowane,
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], rysunkowe (zestawy-) [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
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 na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny ntroligatorskie, 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, ulotki, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, 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],
wierszowniki, winkielaki, numeratory [poligrafia], winiety (aparaty
do wykonywania-), wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub
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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,
zornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania,
wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zawiadomienia (karty-) [artykuły piśmienne], zeszyty, znaczki
pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe,, 18 Aktówki, aktówki, teczki, bandolety, baty, bicze, bicze, harapy, bigle
do torebek, bydlęca (skóra-), chlebaki na ramię [torby], chusty do noszenia niemowląt, derki dla koni, druty parasoli przeciwsłonecznych
i przeciwdeszczowych, dzieci (nosidełka do noszenia-), etui na klucze, futra [skóry zwierzęce], imitacje skóry, ircha inna niż do czyszczenia, jelita do wyrobu wędlin, kagańce, kapelusze (skórzane pudła na), kiełbasy (jelita do wyrobu-), kije do parasoli, kijki do trekkingu,
klapy na oczy dla koni zaprzęgowych, komplety podróżne [wyroby
skórzane], konie (chomąta dla-), konie (derki dla-), kozia (skóra-), kółka
do parasoli, krupony [części skór], kuferki, kuferki na kosmetyki [bez
wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, laski spacerowe (rączki do-), laski spacerowe (uchwyty-), lasko-krzesełka, lejce, łęki
siodłowe, łyżwy (rzemyki do-), meble (okładziny do-) ze skóry, meble
(wykończenia i dekoracje ze skóry do-), moleskin [imitacja skóry], myśliwskie sakwy [akcesoria do polowań], myśliwskie torby [akcesoria
do polowań], myśliwskie worki [akcesoria do polowań], nagłówki
uprzęży, nakolanniki dla koni, naoczniki końskie, naramienniki skórzane, narzuty ze skór [futer], nici ze skóry, niemowlęta (chusty do noszenia-), nosidełka dla dzieci, nosidełka do noszenia niemowląt, nuty
(teczki na-), obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], obroże
dla zwierząt, ochraniacze na siodła końskie, okładziny do mebli [skórzane], okrycia dla zwierząt, opakowania ze skóry, opaski skórzane,
osprzęt do zaprzęgów, parasole, parasole (pokrowce na-), parasole
przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne (druty-), parasolki, paski
do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, pasy (skórzane-), pasy do uprzęży, pasy naramienne ze skóry, plażowe (torby-),
plecaki, plecaki turystyczne, podkowy końskie, podróżne (kufry-),
podróżne (torby-), pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole,
pokrowce na siodła końskie, pokrowce na sprężyny [skórzane], portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, postronki [zaprzęgi], postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, pudła skórzane
na kapelusze, pusła, puśliska, rączki do parasoli, rączki walizek, rymarskie (wyroby-), rzemienie [rymarstwo], rzemienie skórzane, rzemyki do łyżew, sakiewki z siatki oczkowej, sakwy (myśliwskie-) [akcesoria do polowań], sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy ze skóry
do pakowania, siatki na zakupy, siodła (pokrowce na-) końskie, siodła
(zapięcia do-), siodła do jazdy konnej, skóra (imitacje-), skóra (sakwy
i sakiewki z-), skóra (wykończenia ze-) do mebli, skóra bydlęca, skóra
kozia inna niż do czyszczenia, skóra surowa lub półprzetworzona,
skóra wtórna, skóry, skóry zwierzęce, skórzane nici, skórzane pasy,
skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, skórzane sznury, smycze
(skórzane-), sportowe torby*, sprężyny (pokrowce skórzane na płytkowe-), strzemiona, strzemiona (gumowe części do-), strzemiona
skórzane, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, szkolne (teczki-), szkolne (torby-), szkolne (tornistry-), sznurówki (skórzane-), teczki na nuty, teczki szkolne, teki, dyplomatki,
torby (myśliwskie-) [akcesoria do polowań], torby [koperty, woreczki]
ze skóry, do pakowania, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby
na ubranie [podróżne], torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby sportowe*, torby turystyczne, torebki, torebki (bigle do-), tornistry szkolne,
trekking (kijki do-), tręzle, uzdy, troki skórzane na ramię, trzosy, ubrania (torby na-) [podróżne], ubrania dla zwierząt, uchwyty lasek spacerowych, umocowania do siodeł, uprząż (postronki do-), uprzęże dla
zwierząt, uzdy [zaprzęgi], uździenice, walizki, walizki (rączki do-) walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, walizy, wędzidła dla zwierząt
[uprząż], wizytowniki, wojskowe paski, worki (myśliwskie-) [akcesoria
do polowań], worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, wyprawione skóry, zakupy (siatki na-), zakupy (torby na-),
zaprzęgi (osprzęt do-), zawory, wentyle ze skóry, zwierzęca (skóra-),
zwierzęta (ubrania dla-),, 25 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 piłkarskie (korki do-), buty sportowe *, buty sznurowa-
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ne, 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, maskarada (stroje na-), 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, obuwie (Antypoślizgowe przybory do-), obuwie (czubki do-), obuwie (obwódki do-),
obuwie (okucia metalowe do-), obuwie (zapiętki do-), 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, piłkarskie (buty-), piżamy,
płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, pończochy (napiętki do-), pończochy wchłaniające pot,
poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skóra (odzież z imitacji-), skóra
(odzież ze-), slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe,
staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, 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],, 28 automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane [zabawki], baseballowe (rękawice-), baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bilard (okładziny do stołów-), bilard (urządzenia
do zaznaczania punktów w-), bilardowe (kije-), bilardowe (końcówki
do kijów-) bilardowe (kule-), bilardowe (stoły-), bingo (karty do-), bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, body board, boiska (przyrządy do reperacji darni na-) [akcesoria golfowe], bokserskie (rękawice-), broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie,
łyżwy, choinki (ozdoby na-) [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy], choinki (stojaki do-), choinki z materiałów syntetycznych,
czapeczki na przyjęcia (papierowe-), deski do pływania, deski snowboardowe, deski surfingowe, deski surfingowe (smycze do-), deski
surfingowe (torby na narty i-), deski windsurfingowe, deski windsurfingowe (trapezy do-) [uprzęże], deski windsurfingowe (żagle do-),
deskorolki, dętki do piłek do gry, domino (gra w-), domki dla lalek,
dyski sportowe, dzwonki na choinkę, ekrany maskujące [artykuły
sportowe], ekspandery, elektroniczne tarcze, gimnastyczne (przyrządy-), gimnastyka (przyrządy do-), gimnastyka (przyrządy mechaniczne do-), golfowe (kije-), golfowe (rękawice-), golfowe (torby na kije-)
na kółkach lub bez, gry (karty do-), gry (kije do-), gry (kule do-), gry
(kulki do-), gry (piłki do-), gry (urządzenia do-), gry (żetony do-), gry,
gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie (salonowe), grzechotki, gwizdki, wabiki myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, harpunowe (strzelby-) [artykuły sportowe], hokejowe (kije-), hulajnogi
[zabawki], huśtawki, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe
[zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karuzele,
katapulty [artykuły sportowe], kije bilardowe, kije bilardowe (końcówki do-), kije do gier, kije golfowe, klocki [zabawki], kołowrotki
wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], konstrukcje (gry
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polegające na-), końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, kości
do gry (kubki na-), kotyliony, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kręgle (oprzyrządowanie i urządzenia do-), kręgle [gry],
krykiet (torby na sprzęt do-), kubki na kości do gry, kukiełki, kulki
do gry, kulturystyka (przyrządy stosowane w-), kusze [artykuły sportowe], lalki, lalki (butelki do karmienia-), lalki (łóżka dla-), lalki (pokoiki
dla-), lalki (ubranka dla-), latające krążki [zabawki], latawce, latawce
(szpule do-), linki, żyłki wędkarskie, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek,
łuki do strzelania, łuki do strzelania (przybory do-), łyżworolki, łyżwy,
Mahjongs, marionetki, maski [zabawki], maski szermiercze, maski teatralne, maskujące ekrany [artykuły sportowe], maszty do desek
windsurfingowych, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], misie pluszowe, modele (zestawy-) przeskalowane [zabawki], modele pojazdów przeskalowane, motyle (siatki na-),
mydlane (bańki-) [zabawki], naciągi do rakiet, naciągi do rakiet (naturalne-), nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty (krawędzie-), narty (pokrycie ślizgów-), narty (wiązania do-), narty (wosk do-), narty i deski surfingowe (torby na-), narty
surfingowe, narty wodne, ochraniacze [części strojów sportowych],
ochraniacze łokci [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko, paintball
(amunicja do broni do-) [artykuły sportowe], paintball (broń do-) [artykuły sportowe], pałeczki sztafetowe, paralotnie, pasy do pływania,
pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], petardy w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania [gry], piłkarzyki (stoły do-), piłki do gier, piniaty, pistolety (kapiszony do-) [zabawki], pistolety [zabawki], pistolety do paintballa [artykuły sportowe], plansze do gry
w warcaby, pluszowe misie, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, pływanie
(płetwy do-), pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, podkowy do zabawy, podnoszenie ciężarów (pasy do-) [artykuły sportowe], pojazdy (modele-) przeskalowane, pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, pokrycie ślizgów nart, przynęty do myślistwa
lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne,
przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji darni [akcesoria golfowe],
przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, radio (samochody
sterowane-) [zabawki], rakiety (naciągi do-), rakiety [do gry], rakiety
śnieżne, rękawice [akcesoria do gier], rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice
golfowe, rękawki do pływania, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, rowery treningowe stacjonarne (rolki do-), ruletka (koło do-), rzutki strzelnicze
(przyrządy do wyrzucania-), rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki
[gra], samochody (sterowane radiem-) [zabawki], sanki [artykuły
sportowe], siatki na motyle, skóra focza [pokrycia na narty], skrobaczki do nart, spławiki, spławiki [sprzęt wędkarski], sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków,
stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, suspendery, szachownice, szachy [gra], szermierka (broń do-), szermierka (maski do-),
szermierka (rękawice do-), sztuki magiczne (aparatura do-), ślizgi nart
(pokrycie-), śmieszne rzeczy [atrapy], śnieg sztuczny na choinki,
śnieżne kule, świeczki choinkowe (uchwyty do-), tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, teatralne (maski-), tenis stołowy (stoły do-) tenisowe (aparaty do wyrzucania piłek-), tenisowe (siatki-), torby
na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny,
trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, treningowe (rowery stacjonarne-), trik-trak [gra], tyczki
do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki
do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby [gry], wędkarstwo (haczyki
do-), wędkarstwo (podbieraki do-), wędkarstwo (sprzęt do-), wędki,
więcierze [pułapki na ryby], worki treningowe, wosk do nart, wózki
na torby golfowe, wrotki, wspinaczka (uprząż do-), zabawki, zabawki
dla zwierząt domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane, zabawy (balony do-), zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
zaznaczanie punktów w bilardzie (urządzenia do-), zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie-), automatyczne dystrybutory
(wynajem-), badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura (wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-) * biura pośrednictwa pracy,
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ceny (usługi porównywania-), dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel (oferowanie w mediach produktów dla-), dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, dokumenty (powielanie-), 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, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], działalność artystyczna
(usługi impresariów w-), działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania-), działalność gospodarcza (informacja
o-), działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie-), edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, eksport-import
(agencje-), fakturowanie, fotokopiowanie, gazety (prenumerata-)
[dla osób trzecich], handel (zarządzanie w zakresie zamówień w-),
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, hotele (administrowanie-), importowo-eksportowe (agencje-), impresariat w działalności
artystycznej, informacja handlowa (agencje-), informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe bazy danych (systematyzacja
danych-), komputerowe zarządzanie plikami, konsumenci (handlowe
informacje i porady udzielane-) [punkty informacji konsumenckiej],
koszty (analiza-), księgowość, marketing, maszynopisanie, materiały
reklamowe (uaktualnianie-), media (prezentowanie produktów w-)
dla celów sprzedaży detalicznej, modeling (usługi-) do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnienie-), opinie
(sondaże-), opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie
działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące-), organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], patronat (poszukiwania w zakresie-), personel
(dobór-) za pomocą metod psychotechnicznych, personel (rekrutacja-), plakaty reklamowe (rozlepianie-), pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji-) dla osób trzecich, podatki (przygotowywanie zeznań-), pokazy mody w celach promocyjnych (organizacja-), pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, porównywanie cen (usługi-), pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie
dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prenumerata czasopism (usługi-) [dla osób trzecich], prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, próbki
(kolportaż-), przedsiębiorstwa (usługi związane z przenoszeniem-),
przegląd prasy (usługi-), przenoszenie przedsiębiorstw (usługi związane z-), przygotowanie listy płac, psychotechnika (dobór personelu
za pomocą metod-), public relations, public relations (agencje-), publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, radiowa (reklama-),
reklama, reklama (rozpowszechnianie materiałów-) [ulotki, prospekty,
druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamowa przestrzeń (wynajmowanie-), reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamowego (uaktualnianie materiału-), reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń-), reklamowych
(wynajmowanie nośników-), reklamy korespondencyjne, reklamy
prasowe (przygotowywanie-), reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynek (analizy-), rynek (badania-), rynkowe badania, sekretarskie (usługi-), sortowanie danych w bazach komputerowych, sponsorowane teksty (publikowanie-), sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, sprawozdania rachunkowe (sporządzanie-), sprzedaż (promocja-) dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, stenografia (usługi-), targi (organizowanie-) w celach handlowych lub reklamowych, teksty (edycja-), teksty (tworzenie
reklamowych i sponsorowanych-), telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, telewizyjna (reklama-),
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie w zakresie-), udzielanie porad konsumentom (in-
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formacja handlowa oraz-) [punkty informacji konsumenckiej], usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania-), wyceny handlowe, wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie-), wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego *, wystawy (organizacja-) w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy sklepowe (dekorowanie-),
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie-), zaopatrzenie osób trzecich (usługi-) [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie-), zarządzanie
działalnością gospodarczą (pomoc w-), zarządzanie działalnością
gospodarczą (usługi doradcze w-), zarządzanie hotelami, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie-), zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w-), zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, zeznania podatkowe (przygotowywanie-),,
41 artyści teatralni (usługi-), biblioteki objazdowe (usługi-), biblioteki
objazdowe (usługi świadczone przez-), chronometria na imprezach
sportowych, cyrki, dekoracje teatralne (wypożyczanie-) doradztwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], dyskoteki
(usługi związane z organizowaniem i obsługą-), edukacja, edukacja
(informacje o-), edukacja [nauczanie], filmowe (studia-), filmy kinowe
(wypożyczanie-), fotografie, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż],
gry (salony-) gry (usługi-) świadczone on-line, gry hazardowe, imprezy sportowe chronometraż informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, język migowy (tłumaczenie-), karaoke [usługi związane z organizacją imprez
karaoke], kasyna [gry hazardowe] (usługi-), klubowe (usługi-) [rozrywka lub nauczanie], kluby zdrowia [poprawianie kondycji] (usługi-),
kompozycje muzyczne (usługi-), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa-), kongresy (organizowanie i obsługa-), konkursy (organizowanie-) [edukacyjna lub rozrywka], konkursy piękności (organizowanie-), książki
(publikowanie-), książki (wypożyczanie-), kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, loterie (organizowanie-), lunaparki, magnetowidy (wypożyczanie-), montaż taśm wideo, muzea (usługi-)
[wystawy], nagrania dźwiękowe (wypożyczanie-), nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, nurkowanie (wypożyczanie sprzętu do-) obozy sportowe (organizowanie-) obozy
wakacyjne (usługi-) [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal
kinowych, odbiorniki radiowe i telewizyjne (wypożyczanie-), odbiorniki telewizyjne wypożyczanie odbiorników radiowych i-), ogrody
zoologiczne (prowadzenie-), 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 konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów
sportowych, orkiestry (usługi-), parki rozrywki, pisanie scenariuszy,
pisanie tekstów, innych niż reklamowych, pokazy mody w celach rozrywkowych (organizacja-), postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, praktyka (kształcenie-) [pokazy], producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów
na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, programy radiowe i telewizyjne (produkcja-), programy telewizyjne (produkcja programów radiowych i-),
prowadzenie koncertów (organizowanie i-), prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przedszkola
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[nauczanie], przyjęcia (planowanie-) [rozrywka], 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, realizacja spektakli, religia (nauczanie-), reporterskie (usługi-), rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka, rozrywka (informacja o-), rozrywka
[widowiska], sale kinowe (użytkowanie-), sale koncertowe, salony
gier, seminaria (organizowanie i prowadzenie-), spektakle (realizacja-) spektakle (wystawianie-), spektakle na żywo (wystawianie-),
sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie
napisów [np, do filmów w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, stadiony (wynajmowanie-), studia filmowe, studia nagrań (usługi-), sympozja (organizowanie i prowadzenie-), szkoły z internatem,
taśmy wideo (montaż-), taśmy wideo (produkcja filmów na-), taśmy
wideo (wypożyczanie-), teksty (pisanie-), inne niż reklamowe, teksty
(publikowanie-) inne niż teksty reklamowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura
zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wakacyjne (usługi obozów-) [rozrywka], warsztaty (organizowanie i prowadzenie-) [szkolenia], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wypoczynek (informacje o-), wypożyczanie aparatów
i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo,
wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], wypożyczanie
zabawek, wystawy (organizacja-) związane z kulturą lub edukacją,
wyższe uczelnie [edukacja], zawodowe (poradnictwo-) [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], zawody sportowe (organizowanie-),
zjazdy (organizowanie i obsługa-), zwierzęta (tresura-), 42 analizy
chemiczne, analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy
pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych,
analizy wody, artyści graficy (usługi-), 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, badawczo-rozwojowe (prace-) [dla
osób trzecich], biologia (badania-), budynki (projektowanie-), chemia
(usługi dla-), dekoracja wnętrz (projektowanie-), digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie]
wyszukiwarek internetowych, drewno na pniu (ocena jakości-), dzieła
sztuki (stwierdzanie autentyczności-), ekspertyzy pól naftowych,
ekspertyzy geologiczne, eksploatacja pokładów roponośnych (analiza dla) eksploracja podwodna [akwanautyka elektroniczna konwersja danych lub programów, geologiczne (badania-), geologiczne
(ekspertyzy-), geologiczne (poszukiwania-), instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju-), komputery (programowanie-), komputery
(projektowanie systemów-), komputery (wypożyczanie-), konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, laboratoria naukowe (usługi świadczone przez-), materiały (testowanie-), miernictwo,
moda (usługi projektantów-), monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości drewna na pniu, ocena
jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, ochrona antywirusowa
(usługi komputerowe w zakresie-), ochrona środowiska naturalnego
(badania w zakresie-), odzyskiwanie danych komputerowych, opakowania (projektowanie-), opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-), oprogramowanie
komputerowe (aktualizacja-), oprogramowanie komputerowe (doradztwo w zakresie-), oprogramowanie komputerowe (instalacje-),
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oprogramowanie komputerowe (konserwacja-), oprogramowanie
komputerowe (powielanie-), oprogramowanie komputerowe (projektowanie-), oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie) planowanie urbanistyczne, planowanie zużycia energii (doradztwo
w zakresie-), pogoda (prognozowanie-), pola naftowe (ekspertyzy-),
pomiary (geodezyjne-), pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania
komputerowego, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne (usługi związane z-), projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projekty techniczne (opracowywanie-), przemysłowe (wzornictwo-), ropa naftowa (poszukiwanie-), rozsiewanie środków
chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, serwery (wypożyczanie-) [hosting], stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], szyby naftowe (kontrola-), tekstylia (testowanie-), testowanie materiałów, testowanie pojazdów,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach
[strony internetowe], usługi architektoniczne, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi komputerowe ochrona antywirusowa (usługi w zakresie ochrony antywirusowej-), usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi projektantów mody, utrzymywanie
(tworzenie i-) stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], wyszukiwarki internetowe (dostarczanie – [opracowywanie]), wzornictwo przemysłowe, .

(111) 303016
(220) 2015 06 27
(210) 444155
(151) 2017 10 06
(441) 2015 10 12
(732) WARDA-PONIECKA KORNELIA WALDEN FARMS, Wola
Gołkowska, PL.
(540) NUTRI MARKET Guiltfree.pl
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, zielony, biały
(531) 01.15.21, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, mineralne suplementy
diety, napoje witaminizowane, herbata ziołowa, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, herbata lecznicza, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki do żywności, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy dla zwierząt, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające siemię lniane, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, dżemy, tłuszcz
kokosowy, masło z orzechów, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, olej palmowy jadalny,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy, oleje jadalne, olej sezamowy, wiórki kokosowe, opiekane wodorosty, preparaty
aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje
esencyjne, aromaty kawowe, guma do żucia, muesli, makarony, mąki
orzechowe, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, słodziki naturalne, tortille, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, wzmacniacze smaku do żywności.
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(111) 303017
(220) 2015 07 10
(210) 444619
(151) 2017 09 25
(441) 2016 03 29
(732) LANCERTO SPÓŁKA AKCYJNA, Łańcut, PL.
(540) LIFE IS A JOURNEY SO TRAVEL IN STYLE
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne,
zegary i zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, 35 usługi sprzedaży
różnorodnych towarów w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni,
również poprzez Internet i sprzedaż wysyłkową, dla towarów z branży jubilerskiej, pośrednictwo w obrocie wymienionymi towarami,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, organizowanie pokazów mody dla celów handlowych.
(111) 303018
(220) 2015 07 31
(210) 445420
(151) 2016 04 22
(441) 2015 11 09
(732) MALINOWSKI TOMASZ PIMP MY BAR, Poznań, PL.
(540) PIMP MY BAR bar events consulting
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, źółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 11.03.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 41 prowadzenie szkoleń i warsztatów barmańskich, prowadzenie szkoleń personelu w zakresie usług gastronomicznych
i barmańskich, pokazy barmańskie, pokazy barmańskie flair, prowadzenie warsztatów barmańskich dla firm, 42 usługi projektowania
barów, lokali gastronomicznych, doradztwo w zakresie projektowania wystroju barów i lokali gastronomicznych, 43 usługi barowe, doradztwo w tworzeniu kart menu lokali gastronomicznych, wynajem
barów mobilnych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, obsługa barmańska imprez.
(111) 303019
(220) 2015 08 12
(151) 2017 10 06
(441) 2015 11 23
(732) BERKOVITZ ALON, Łódź, PL.
(540) SALE2
(540)

(210) 445871

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 35 Obsługa internetowych platform
handlowych w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych
między osobami trzecimi w zakresie sprzedaży i zakupu towarów,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi biznesowe, mianowicie
umożliwianie transakcji handlowych przez lokalne i światowe sieci
komputerowe poprzez lokalizowanie i udostępnianie podmiotów
dostarczających szeroką gamę produktów i usług, rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach osób trzecich za pośrednictwem
sieci Internet, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, komputerowe usługi składania zamówień online,
usługi międzynarodowej agencji importowo-eksportowej, usługi
handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
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handlowych polegająca na udostępnianiu bazy danych lub katalogu
informacji na temat oferty produktów innych firm w celu pomocy
i umożliwienia handlu elektronicznego odbywającego się na rynku elektronicznym nabywcom i sprzedawcom towarów i/lub usług
w światowej sieci komputerowej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, udzielanie informacji
handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi prowadzenia detalicznego sklepu internetowego, usługi reklamowe i promocyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla
osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, reklama towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem lokalnych i światowych sieci komputerowych,
42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki
produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako (SaaS). .

(111) 303020
(220) 2015 08 19
(210) 446080
(151) 2017 08 09
(441) 2015 11 23
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, Maryland, US.
(540) IBUPROM SPRINT CAPS
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, niebieski, fioletowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne
zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, 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, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 303021
(220) 2015 08 27
(210) 446348
(151) 2017 10 31
(441) 2015 12 07
(732) China General Nuclear Power Corporation, Shenzhen, CN.
(540) CHPR1000
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 1 paliwo do reaktorów jądrowych, moderatory do reaktorów nuklearnych, uran, rozszczepialne pierwiastki chemiczne,
pierwiastki radioaktywne do celów naukowo-badawczych, rozszczepialne materiały w energetyce jądrowej, grafit do celów przemysłowych, kwas borny do celów przemysłowych, materiały ognioodporne, preparaty chemiczne do spawania, 4 energia elektryczna,
energia atomowa, elektryczność, 7 urządzenia parowe, generatory
wytwarzające energię elektryczną za pomocą siły wiatru, urządzenia
wykorzystujące dynamikę wody, silniki parowe, kotły maszynowe,
parowe, rury kotłów, części maszyn, osprzęt kotłów maszynowych,
kotły i urządzenia pomocnicze dla stacji przewodzącej, profesjonal-
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ny sprzęt dla przemysłu baterii, urządzenia zapłonowe do silników
spalinowych, rozdrabniarki odpadków, 11 instalacje do wytwarzania
pary, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych,
instalacje do obróbki paliwa moderatorów jądrowych, instalacje
do polimeryzacji, reaktory jądrowe, reaktory atomowe, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, aparatura i instalacje do wentylacji, klimatyzacji, kolektory słoneczne, płyty grzejące,
40 przetwarzanie paliwa jądrowego, usuwanie odpadów nuklearnych, wytwarzanie energii, przetwarzanie paliwa, produkcja energii
jądrowej, termodynamiczna produkcja energii jądrowej, wytwarzanie energii elektrycznej, obróbka metalu, recykling odpadków i odpadów, uzdatnianie wody, 42 badania techniczne, opracowywanie
projektów technicznych, inżynieria techniczna, usługi z zakresu
rysunku technicznego, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, kontrola jakości, badania jakości, ocena jakości, usługi
certyfikacji systemu jakości, prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich.

(111) 303022
(220) 2015 09 21
(210) 447162
(151) 2017 10 06
(441) 2015 12 21
(732) KOŁODZIEJ ADAM F.H.U. DONER KING, Skołyszyn, PL.
(540) DONER KING
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów spożywczych za pośrednictwem Internetu, 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi barów przekąskowych, kantyn, stołówek i barów szybkiej obsługi
jako punktów sprzedaży posiłków, usługi cateringowe, usługi polegające na zamawianiu żywności telefonicznie bądź poprzez komputerową sieć on-line, usługi gastronomiczne w zakresie obejmującym
prowadzenie punktów sprzedaży takich posiłków jak: pizze, tortille,
cheeseburgery, hamburgery, kebaby, hot-dogi, zapiekanki, mięso
zapiekane w cieście, mięso w cieście, kanapki, kluski, spaghetti, makarony, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, przekąski
z ryżem, przekąski ze zbóż, pierogi, naleśniki, paszteciki, mięsne sosy,
sosy do sałatek, sosy do makaronu, sosy pomidorowe, ciasta, desery,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, napoje.
(111) 303023
(220) 2015 09 21
(210) 447165
(151) 2017 10 06
(441) 2015 12 21
(732) KOŁODZIEJ ADAM F.H.U. DONER KING, Skołyszyn, PL.
(540) DONER KiNg www.donerking.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów spożywczych za pośrednictwem Internetu, 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi barów przekąskowych, kantyn, stołówek i barów szybkiej obsługi
jako punktów sprzedaży posiłków, usługi cateringowe, usługi polegające na zamawianiu żywności telefonicznie bądź poprzez komputerową sieć on-line, usługi gastronomiczne w zakresie obejmującym
prowadzenie punktów sprzedaży takich posiłków jak: pizze, tortille,
cheeseburgery, hamburgery, kebaby, hot-dogi, zapiekanki, mięso
zapiekane w cieście, mięso w cieście, kanapki, kluski, spaghetti, makarony, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, przekąski
z ryżem, przekąski ze zbóż, pierogi, naleśniki, paszteciki, mięsne sosy,
sosy do sałatek, sosy do makaronu, sosy pomidorowe, ciasta, desery,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, napoje.
(111) 303024
(151) 2017 09 21

(220) 2015 09 25
(441) 2016 01 04

(210) 447382
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(732) POINT OF VIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piaseczno, PL.
(540) POINTOFVIEW
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 magazynowanie, wynajmowanie magazynów, składowanie, składowanie towarów, pakowanie produktów, pakowanie
towarów, logistyka transportu.
(111) 303025
(220) 2015 10 05
(151) 2017 09 15
(441) 2016 01 04
(732) MEDIA-PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROFILAKTYKA ZDROWOTNA FUNDACJA
(540)

(210) 447696

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.01, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.
(111) 303026
(220) 2015 11 03
(151) 2017 10 10
(441) 2016 02 01
(732) LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Langsteiner NATURALNIE, NA ZDROWIE
(540)

(210) 448794

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, 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, 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 usłu-
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gi 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) 303027
(220) 2015 12 04
(210) 450005
(151) 2017 10 19
(441) 2016 03 14
(732) EI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) eduterapeutica
(510), (511) 9 oprogramowanie, zawarte w tej publikacje edukacyjne, będące pomocą w diagnozie i terapii zaburzeń intelektualnych,
emocjonalnych i fizycznych przeznaczone do użycia w szkołach,
domach i przez specjalistów, złożone zazwyczaj z arkuszy diagnostycznych oraz narzędzi terapeutycznych takich jak ćwiczenia, materiały wyjaśniające, 16 zawarte w tej publikacje edukacyjne, będące
pomocą w diagnozie i terapii zaburzeń intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych przeznaczone do użycia w szkołach, domach i przez
specjalistów, złożone zazwyczaj z arkuszy diagnostycznych oraz narzędzi terapeutycznych takich jak ćwiczenia, materiały wyjaśniające,
41 działalność edukacyjna.
(111) 303028
(220) 2016 03 22
(210) 453984
(151) 2017 09 14
(441) 2016 06 20
(732) OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDŁA, Łódź, PL.
(540) Dzień Pustej Klasy
(510), (511) 35 reklama i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 39 organizowanie wycieczek, 41 edukacja i nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie konkursów.
(111) 303029
(220) 2016 04 05
(210) 454448
(151) 2017 09 01
(441) 2016 10 10
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) SHOCK BURGER
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, jaja, mleko, produkty mleczne, wieprzowina, anchois, bekon, bulion, cebula konserwowa, kiełbasy, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa, mięso solone, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej
obsługi, bufety, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
(111) 303030
(220) 2016 04 19
(210) 455168
(151) 2017 10 13
(441) 2017 02 06
(732) Polsat Brands AG, Buttikon, CH.
(540) Polsat SuperHit Festiwal
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny,
dekodery, 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,
automaty muzyczne uruchamiane monetą, filmy rysunkowe animowane, filmy kinematograficzne naświetlone, 16 afisze, kalendarze,
książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, broszury, foldery, publikacje drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki, torby, koperty i woreczki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, karty okolicznościowe, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty, 25 odzież, nakrycia
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głowy, 32 napoje bezalkoholowe, 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, sprzętu sportowego, sprzętu rekreacyjnego, wyposażenia gospodarstw domowych, kosmetyków, sprzętu elektronicznego do odbioru programów
radiowych i telewizyjnych, przeglądów prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, aparatów fotograficznych, nośników formatów MP3, tak
by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania
rynku, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, zarządzania
kontami abonentów, 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, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie
filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, 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, organizowanie
konkursów piękności, przedstawienia teatralne, usługa prowadzenia
portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze,
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów
telewizyjnych i radiowych, 42 Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych.

(111) 303031
(220) 2016 05 08
(210) 456093
(151) 2017 10 06
(441) 2016 11 07
(732) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 100% polski produkt
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 24.17.25
(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, kompute-
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ry, 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 zamieszczanie 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,
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 organizowania
współzawodnictwa w zakresie rozrywki, sportu lub kultury oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.

(111) 303032
(220) 2016 05 08
(210) 456107
(151) 2016 11 15
(441) 2016 07 18
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnice, PL.
(540) Dobry smak to Skiby znak
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty z mięsa, mięso konserwowane,
szynka, wędliny, wieprzowina, wołowina, wędzonki, szynki, kiełbasy,
pasztety mięsne.
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(111) 303033
(220) 2016 07 08
(210) 458890
(151) 2017 09 20
(441) 2017 05 29
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) AMBER FEST
(510), (511) 32 piwo, 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku
i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie
parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez
masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych,
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.
(111) 303034
(220) 2016 07 22
(210) 459471
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) WIELGOMAS DANUTA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie, PL.
(540) POLSKA KUKURYDZA gwarancja jakości
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.02, 26.01.01
(510), (511) 29 przetwory warzywne z zawartością kukurydzy
w szczególności: kukurydza gotowana, kukurydza w puszkach, kukurydza konserwowana, kukurydza mrożona, przetwory owocowo-warzywne z zawartością kukurydzy, przetwory rybne z zawartością
kukurydzy, przeciery warzywne z zawartością kukurydzy, warzywa
konserwowane z zawartością kukurydzy, warzywa marynowane
z zawartością kukurydzy, warzywa gotowane z zawartością kukurydzy, warzywa w puszkach z zawartością kukurydzy, sok pomidorowy
do celów kulinarnych z zawartością kukurydzy, koncentraty i przeciery pomidorowe z zawartością kukurydzy, ajvar (pasta warzywna)
z zawartością kukurydzy, zupy z zawartością kukurydzy, zupy jarzynowe z zawartością kukurydzy, kiszone warzywa z zawartością kukurydzy, korniszony z jarzynami i kukurydzą w occie, sałatki warzywne
z zawartością kukurydzy, przekąski na bazie owoców i kukurydzy,
oleje roślinne jadalne kukurydziane, 30 mąki ze zbóż z zawartością
kukurydzy i roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka kukurydziana, przetwory zbożowe do celów spożywczych z zawartością
kukurydzy, potrawy na bazie mąki kukurydzianej, syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao z zawartością cukru kukurydzianego, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, sprzedaż następujących artykułów
w formie hurtowej i detalicznej: przetwory warzywne z zawartością
kukurydzy, przetwory owocowo-warzywne z zawartością kukurydzy,
ryby i przetwory rybne z zawartością kukurydzy, przeciery warzywne
z zawartością kukurydzy, warzywa konserwowane z zawartością kukurydzy, warzywa marynowane z zawartością kukurydzy, warzywa
suszone z zawartością kukurydzy, warzywa gotowane z zawartością
kukurydzy, warzywa w puszkach z zawartością kukurydzy, kukurydza
gotowana, kukurydza w puszkach, kukurydza konserwowana, kukurydza mrożona, sok pomidorowy do celów kulinarnych z zawartością
kukurydzy, koncentraty i przeciery pomidorowe z zawartością kukurydzy, ajvar (pasta warzywna) z zawartością kukurydzy, zupy z zawartością kukurydzy, zupy jarzynowe z zawartością kukurydzy, kiszone
warzywa z zawartością kukurydzy, korniszony z zawartością kukurydzy, korniszony z jarzynami i kukurydzą w occie, sałatki warzywne
z zawartością kukurydzy, przekąski na bazie owoców i kukurydzy,
oleje roślinne jadalne kukurydziane, mąki ze zbóż z zawartością kukurydzy i roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka kukury-
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dziana, potrawy na bazie mąki kukurydzianej, syrop kukurydziany,
napoje na bazie kawy/herbaty/kakao z zawartością cukru kukurydzianego.

(111) 303035
(220) 2016 07 22
(210) 459475
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) WIELGOMAS DANUTA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie, PL.
(540) Polskich warzyw ulubiona
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory owocowo-warzywne, ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne,
warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone,
warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana,
czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle,
sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kim chi,
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce suszone,
owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne jadalne, 30 przyprawy, marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy
sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe (sosy),
keczup, musztarda, ocet, pesto, relish-sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy),
mąki ze zbóż i roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier,
miód, melasa (syrop), syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy/
herbaty/kakao, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, sprzedaż następujących
artykułów w formie hurtowej i detalicznej: napoje bezalkoholowe,
soki owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
nektary owocowe, napoje izotoniczne, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, sok jabłkowy, sorbety (napoje), lemoniady,
przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory owocowo-warzywne, ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne, warzywa
konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa
gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek
konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe,
ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kim chi, korniszony,
korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ owoców,
mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce
w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy,
przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne jadalne,
przyprawy, marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy sałatkowe,
sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe (sosy), keczup, musztarda, ocet, pesto, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąki ze zbóż i roślin
strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów
spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop),
syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao.
(111) 303036
(220) 2016 09 02
(210) 461076
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) ABBEYS EUROPEJSKIE DORADZTWO FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL. ;
(540) ABBEYS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni i nośników reklamowych, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
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tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badanie
rynku i opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 udzielanie kredytów, w tym kredytów ratalnych, doradztwo finansowe,
usługi finansowe, finansowanie pożyczek, pożyczek hipotecznych,
usługi agencji badających zdolność kredytową, obsługa rynku nieruchomości, usługi zarządzania funduszami, usługi zarządzania instytucjami finansowymi, usługi transferowania funduszami, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, nieruchomości, wynajmowanie sal na posiedzenia,
narady, 37 usługi budowlane, informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi naprawy i usługi instalacyjne w dziedzinie budownictwa, 41 edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa
kongresów i konferencji, informacja oraz organizowanie działalności
rozrywkowej i rekreacyjnej, informacja oraz usługi związane z organizacją wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
usługi wydawnicze, 42 projektowanie, aktualizowanie, powielanie,
instalacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego
i informatyki, usługi projektowania i budowania budynków mieszkalnych, przemysłowych, pawilonów i hal targowych, obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
45 zarządzanie prawami autorskimi.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 303037
(220) 2016 09 12
(210) 461320
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa, PL.
(540) Lewandowski Leather Collection
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki,
kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
(111) 303038
(220) 2016 09 17
(210) 461637
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Pekin, CN.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25, 26.13.25,
29.01.02, 29.01.06
(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) 303039
(220) 2016 09 25
(210) 461919
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) MARKIEWICZ WERONIKA, Kazimierz Dolny, PL.
(540) Na Ruma
(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) 303040
(220) 2016 10 27
(210) 463226
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) ORZESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mogilno Duże, PL.
(540) Orzeszek
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, ciemnobrązowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.18, 03.05.03, 05.07.06
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, przetworzone produkty
mięsne, mrożone produkty rybne, gotowe produkty z warzyw, produkty serowarskie, produkty z owoców suszonych, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, suszone grzyby,
przetworzone grzyby, warzywa preparowane, owoce przetworzone,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, ryby przetworzone,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, żywność przygotowywana z ryb, sałatki warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, galaretki mięsne, grzyby
konserwowane, mięso konserwowane, przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce,
nabiał, produkty rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, desery jogurtowe, desery owocowe, desery mleczne, batony spożywcze na bazie
orzechów, burgery mięsne, produkty mięsne mrożone, przeciery
warzywne, sałatki warzywne, gotowe produkty z warzyw, warzywa
w puszkach, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, przetworzone owoce morza, dipy serowe, burgery warzywne, hot dogi
w cieście kukurydzianym, zupy w proszku, zupy w puszkach, potrawy i produkty na bazie mleka, nabiału, przetworzone i spreparowane orzechy, 30 przyprawy spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż,
lody spożywcze, produkty żywnościowe z ryżu, mąka i produkty
zbożowe, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, żywność
na bazie mąki, chleb, kawa, herbata, zagęszczacze, mrożone desery, budynie, wyroby cukierniczo-piekarnicze, ciasto na pizze, pizze,
przyprawy, czekolada, gofry, napoje na bazie czekolady, kanapki,
miód, makarony, sosy do mięsa, sosy do deserów, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, kasze spożywcze, produkty na bazie mąki, ryż, sło-

995

dycze, sosy do potraw, batony spożywcze na bazie zbóż, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, napoje kawowe, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe,
chrupki serowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane
z muesli, desery lodowe, desery z muesli, batony czekoladowe, sos
serowy, chrupki, krakersy, kluski i pierogi, gotowe potrawy na bazie
makaronu, zbożowe artykuły śniadaniowe, ciasta, ciastka, ciasteczka,
pizze mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, burgery bezmięsne,
musztarda, majonez, ketchup, hot dogi, 31 świeże warzywa, świeże
owoce, świeże grzyby, zboża, małże, migdały, świeże nasiona, świeże oliwki, świeże orzechy, świeże ryby, ryż nieprzetworzony, zioła
ogrodowe świeże, nieprzetworzone zboża, otręby zbożowe, 32 napoje izotoniczne, napoje warzywne, napoje pół mrożone, napoje
witaminizowane, napoje orzeźwiające, koktajle i napoje bezalkoholowe, napoje i nektary owocowe, napoje energetyzujące, napoje dla
sportowców, woda mineralna, mrożone napoje owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje na bazie owoców, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje na bazie owoców lub
warzyw, soki, soki warzywne, soki owocowe, soki gazowane, wody
gazowane, piwo, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych i napojów, 39 pakowanie produktów spożywczych, konfekcjonowanie produktów spożywczych.

(111) 303041
(220) 2016 11 05
(210) 463566
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE JERZY I DARIUSZ BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA, Turek, PL.
(540) Turkovia
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 35 administrowanie
centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie informacji handlowej, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach
handlowych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni
wyspecjalizowanej w sprzedaży takich towarów jak: odzież, obuwie,
nakrycia głowy, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), oleje i tłuszcze jadalne, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, artykuły RTV i AGD, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, środki toaletowe, chemia gospodarcza, 1/2 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty farmaceutyczne
dla ludzi, leki dla ludzi, suplementy diety dla ludzi, zabawki, książki,
meble, artykuły wyposażenia wnętrz, biżuteria i wyroby jubilerskie,
narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, karmy i pasze dla
zwierząt, artykuły dla zwierząt, nawozy,, 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, wynajmowanie powierzchni
w centrach handlowych, 43 usługi restauracyjne, usługi hotelowe,
usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości,
usługi w zakresie zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania, tymczasowy wynajem pokoi, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
(111) 303042
(220) 2016 11 15
(210) 463921
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) PORT PRASKI NOWE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) PORT PRASKI
(540)

(540) DREWMAT sp. z o.o. od 2002 roku
(540)

(531) 18.03.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, zarządzanie hotelami, usługi reklamowe, marketingowe l promocyjne, usługi
public relation, 36 zarządzanie nieruchomościami, działalność finansowa, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości, wycena i zarządzanie
nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), administrowanie nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi finansowe, usługi bankowe, 37 usługi budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt lub jego cześć do właściwego stanu technicznego
oraz utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo
inżynieryjne [budownictwo], malowanie, tapetowanie, tynkowanie,
usługi dekarskie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, budowa i konserwacja
rurociągów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, hotele, kawiarnie, restauracje.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 15.01.17, 15.07.02, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, mebli, galanterii drewnianej, wyroby drewniane dla przemysłu, w tym: elementy konstrukcji budowlanych z drewna na zamówienie, drewno budowlane, 20 meble drewniane, opakowania
drewniane, kontenery drewniane, palety, szpule, bębny i koła drewniane do nawijania przewodów giętkich.

(111) 303043
(220) 2016 11 16
(210) 463965
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) STADNINA KONI MICHAŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów, PL.
(540) M
(540)

(111) 303046
(220) 2016 11 25
(210) 464407
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW POLECANE NA GRILLA Słowianki Kiełbaski
z kurczaka 93% MIĘSA Z KURCZAKA bez dodatku fosforanów bez
glutaminianu sodu bez osłonki
(540)

(531) 03.03.01, 03.03.24, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 31 pasza, 44 hodowla zwierząt, zwłaszcza koni i bydła.
(111) 303044
(220) 2016 11 19
(210) 464101
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE Śliwki Śląskie w czekoladzie
PREMIUM
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny, fioletowy
(531) 25.05.02, 25.07.01, 25.07.25, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, czekolady.
(111) 303045
(220) 2016 11 23
(210) 464246
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA
DREWMAT, Myślenice, PL.

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, żółty, biały, zielony,
brązowy, srebrny, jasnoróżowy, pomarańczowy, złoty
(531) 03.07.03, 03.07.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.01.03, 05.01.05,
05.01.11, 05.01.16, 08.05.03, 11.01.01, 11.01.04, 13.03.07, 25.01.15,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.17, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 303047
(220) 2016 11 29
(210) 464506
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) BALEX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo, PL.
(540) ZENIT
(510), (511) 6 pokrycia dachowe metalowe, rynny i rury spustowe
metalowe.
(111) 303048
(220) 2016 12 01
(210) 464617
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) Tostini
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(540)

wszelkiego rodzaju, obwody elektryczne i elektroniczne, cewki cylindryczne (solenoidy), przełączniki elektromagnetyczne, aparatura
naukowa i sprzęt do niej oraz ich podzespoły, 42 usługi projektowania, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, projektowanie
i rozwój sprzętu hydraulicznego, doradztwo w dziedzinie hydrauliki,
testowanie sprzętu hydraulicznego.

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, żółty, zielony,
ciemnoczerwony
(531) 08.01.03, 08.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.09
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy,
mielonki, galarety mięsne, wędzonki, pasztety, konserwy mięsne,
przetwory z krwi, flaki, podroby, smalec, pasty jadalne mięsne, sałatki
mięsno-warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, gotowe posiłki gotowane
warzywne i mięsne, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, dania gotowe na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się całkowicie lub głownie z mięsa,
warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, krokiety, bigos, przekąski na bazie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, 30 bagietka, bułki, chleb, potrawy na bazie mąki, przekąski zbożowe, zboża (przekąski), żywność na bazie mąki, kanapki, pieczywo
na zimno i ciepło,, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich pozwalające na swobodne oglądanie w sklepie i hurtowni oraz dystrybucja
przez Internet w sklepie w systemie on-line i sprzedaż następujących
towarów: mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna i ich przetwory,
wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety, wędzonki, pasztety, konserwy mięsne, przetwory z krwi,
flaki, podroby, smalec, pasty jadalne, sałatki mięsno-warzywne, oleje
i tłuszcze jadalne, posiłki, gotowe posiłki gotowane, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw,
owoców morza nabiału i/lub owoców, dania gotowe na bazie mięsa,
gotowe produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się
całkowicie lub głownie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/
lub owoców, krokiety, bigos, produkty spożywcze, bagietka, bułki,
chleb, potrawy na bazie mąki, przekąski zbożowe, zboża (przekąski),
żywność na bazie mąki, kanapki, pieczywo na zimno i ciepło, przekąski na bazie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców pieczywo na zimno i ciepło, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi świadczone przez franczyzodawcę
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, franchising, 43 usługi gastronomiczne, catering, wytwarzanie-przygotowywanie gotowych
posiłków i dań, bary szybkiej obsługi.
(111) 303049
(220) 2016 12 13
(151) 2017 10 09
(441) 2017 05 22
(732) HYDROMA spol. s r.o., Uherský Brod, CZ.
(540) HYDROMA
(540)
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(111) 303050
(220) 2016 12 15
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) KACPRZAK MARIUSZ, Łódź, PL.
(540) LongerLife
(540)

(210) 465265

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, tran,
zioła lecznicze.
(111) 303051
(220) 2016 12 16
(210) 465289
(151) 2017 10 11
(441) 2017 03 13
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) …uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja
produkcji od 1959 r.
(540)

(210) 465127

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 hydrauliczne maszyny przemysłowe i sprzęt zawarte w tej klasie, silniki hydrauliczne jako części maszyn, generatory
i ich podzespoły, silniki orbitalne, silniki hydrauliczne, generatory hydroelektryczne, agregaty hydrauliczne, stacje filtrów hydraulicznych,
zawory hydrauliczne, zawory hamulcowe, przełączniki jako części
do maszyn, multipleksery jako części do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, silniki i maszyny napędowe, pompy smarownicze,
przemysłowe jednostki hydrotechnologiczne, ich części i podzespoły, 9 przyrządy pomiarowe, wagowe, kontrolne i sygnalizacyjne,
przyrządy do pomiaru ciśnienia, przyrządy do pomiaru poziomu,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięków lub
obrazów, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie komputerowe, aparatura kontrolna, urządzenia elektromagnetyczne, elektroniczne nośniki informacji, podzespoły elektryczne

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, brązowy, czerwony, czarny
(531) 08.07.25, 19.03.01, 24.09.02, 24.09.24, 26.01.06, 25.01.15,
27.05.01, 06.07.25, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(111) 303052
(220) 2016 12 19
(210) 465418
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) NEPTUN
(510), (511) 32 piwo.
(111) 303053
(220) 2017 01 26
(210) 466754
(151) 2017 09 25
(441) 2017 05 22
(732) DAW SE, Ober-Ramstadt, DE.
(540) Farby spod znaku Słonia
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki ochronne do drewna,
farby do gruntowania (jeżeli należą do klasy 2), preparaty przeciwrdzewne, środki wiążące do farb, farby bakteriobójcze /grzybobójcze,
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lakiery dla budownictwa, koloranty, barwniki, pasty barwnikowe (jeżeli należą do klasy 2), 16 druki, w szczególności duże afisze, materiały piśmienne, przybory biurowe, mapy kolorów, wzorniki kolorów
wachlarzowe, materiały dla artystów, pędzle, szczotki, materiały dla
artystów wykonane z papieru, tektury i kartonu, 19 materiały dla
budownictwa (niemetalowe), zaprawa murarska, kamień naturalny
i sztuczny, kolorowy tynk kamyczkowy, tynk z żywicą syntetyczną i tynk krzemianowy (jeżeli należą do klasy 19), środki ochronne
dla budownictwa należące do klasy 19, tkaniny z włókna szklanego
i tworzywa sztucznego stanowiące zapraski do warstw gipsowych
pasów i płyt (jeżeli należą do klasy 19), kompozyty z wypełnieniem
tekstylnym na bazie żywicy sztucznej lub krzemianowej, wymienione powyżej towary dla budownictwa.

(111) 303054
(220) 2016 12 21
(210) 465472
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) FUNDACJA GLOBAL CULTURE PROMOTION, Łódź, PL.
(540) FJF FREEDOM JAZZ FESTIVAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych,
organizowanie wydarzeń muzycznych.
(111) 303055
(220) 2016 12 29
(210) 465766
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) GRZENIA WIOLETA, GRZENIA ANDRZEJ BONUS M.G. SPÓŁKA
CYWILNA, Skórcz, PL.
(540) bonus MENS GARMENTS
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, chusty, nakrycia głowy, dzianina, garnitury,
garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe, garnitury w sportowym
stylu, garnitury wieczorowe, garnitury ze skóry, getry, kamizelki,
kapelusze, karczki koszul, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule codzienne, koszule
nocne, koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule z krótkimi rękawami, koszule z rozpiętym kołnierzykiem koszulki gimnastyczne,
krawaty, fulary, jedwabne krawaty, ciepłe kurtki robocze, grube
kurtki, krótkie kurtki ciepłe, kurtki, kurtki bluzy, kurtki budrysówki,
kurtki dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane,
kurtki i skarpetki, kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki
puchowe, legginsy, majtki, mankiety, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia
wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy
do pończoch, piżamy, płaszcze, płaszcze futrzane, płaszcze i kurtki
futrzane, płaszcze, palta, płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny, płaszcze ze skóry owczej, podkoszulki, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy, spodnie, swetry, szale, szaliki, szelki,
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szlafroki, t-shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], żakiety pikowane,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących berety,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony,
bryczesy, buty, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane,
chusty, nakrycia głowy, dzianina, garnitury, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe, garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury ze skóry, getry, kamizelki, kapelusze, karczki koszul,
kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule codzienne, koszule nocne, koszule sportowe,
koszule z dzianiny, koszule z krótkimi rękawami, koszule z rozpiętym
kołnierzykiem koszulki gimnastyczne, krawaty, fulary, jedwabne krawaty, ciepłe kurtki robocze, grube kurtki, krótkie kurtki ciepłe, kurtki,
kurtki bluzy, kurtki budrysówki, kurtki dla rybaków, kurtki dresowe,
kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki i skarpetki, kurtki jako odzież
sportowa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, legginsy, majtki, mankiety,
obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe,
odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski, pasy do pończoch, piżamy, płaszcze, płaszcze futrzane, płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze, palta, płaszcze plażowe,
płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny, płaszcze ze skóry owczej, podkoszulki, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy, spodnie, swetry,
szale, szaliki, szelki, szlafroki, t-shirty, 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 garniturów, płaszczy,
kurtek, usługi krawieckie, aplikacja monogramów na odzieży, krojenie tkanin, aplikacja motywów na ubrania, apreturowanie tkanin,
apreturowanie ubrań, artykuły odzieżowe (kształtowanie na gorąco),
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 [produkcja
na zamówienie], przeróbki ubrań, przygotowywanie i obróbka tkanin, szczotkowanie tkanin, szycie i krawiectwo damskie, szycie i krawiectwo męskie, szycie [produkcja na zamówienie].

(111) 303056
(220) 2017 01 03
(210) 465878
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) JĘDRZEJOWSKA ELŻBIETA OLA-PARTS, Kielce, PL.
(540) PMC MOTORSPORT
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające rdzy, preparaty [farby] zawierające środki zapobiegające gniciu drewna, preparaty [farby] zawierające środki zapobiegające zagrzybieniu drewna, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, barwniki alizarynowe,
farby aluminiowe, auramina, barwniki anilinowe, biele [barwniki lub
farby], lakier bitumiczny, biel cynkowa [pigment], czernidła [barwniki
lub farby, emalie do malowania, emalie [lakiery], farby bakteriobójcze, preparaty podkładowe [farby], farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby zawierające azbest, fustina jako barwnik, indygo [barwnik],
kurkuma [barwnik], farby ognioodporne, pigmenty, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, farby do powłok, preparaty zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki do lakieru, sadza
[barwnik], sadza [pigment], barwniki słodowe, smary przeciwrdzewne, emulsje srebrne [pigmenty], sumak do lakierów, szafran [barw-
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nik], środki antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek
kobaltu [barwnik], dwutlenek tytanu [pigment], utrwalacze [lakiery],
zagęszczacze do farb, 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, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania rdzy, środki do konserwacji skóry [pasty], soda krystaliczna do czyszczenia, płyny do spryskiwaczy szyb, wosk do skór,
wosk polerski, 12 piasty kół, piasty kół pojazdów, piasty przedniej osi
do pojazdów, piasty kół tylnych, pojazdy do podróżowania drogą lądową, pojazdy do przewozu pasażerów, pojazdy kołowe, pojazdy
mechaniczne, pojazdy terenowe, pompy na sprężone powietrze [akcesoria do pojazdów], pompy powietrza do samochodów, poszerzone nadkola do pojazdów lądowych, przekładki odległościowe do kół,
przekładnie zębate do pojazdów lądowych, przekładnie zębate
do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, przekładnie zmiany
biegów, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przeniesienia napędu do pojazdów lądowych, ramy tablic rejestracyjnych, regulatory ciśnienia w hamulcach hydraulicznych do pojazdów, rozpórki zawieszenia [części do pojazdów], rozruszniki
do pojazdów lądowych, samochody sportowe, samochody wyścigowe, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów,
sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, systemy hamulcowe do pojazdów, tarcze do łożysk oporowych, sprzęgła do pojazdów
lądowych, tarcze do łożysk wzdłużnych, sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze hamulcowe, tarcze hamulcowe do motocykli, tarcze
hamulcowe do pojazdów, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych,
tarcze sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, tłumiki drgań skrętnych do pojazdów, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, zębatki kierownicze do pojazdów, zębniki do pojazdów lądowych, zespoły pokryw sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, zespoły
przekładni zębatych do pojazdów lądowych, zestawy hamulcowe
do pojazdów, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, zbiorniki stanowiące części układów hamulcowych do pojazdów, zbiorniki stanowiące części sprzęgieł
do pojazdów lądowych, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych,
korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, zbiorniki metalowe
[części do pojazdów], zawieszenia kół, zawieszenia do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, wirniki hamulców tarczowych do systemów hamulcowych w pojazdach, wirniki hamulca [części
motocykli], wirniki hamulcowe do pojazdów lądowych, wahacze
do motocykli, wały rozrządu do pojazdów lądowych, układy zawieszenia do pojazdów lądowych, układy krzywek rozrządu silników samochodowych, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich,
układy kierownicze do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, berbety, kwefy
berety, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, bluzki, boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty,
buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, cylindry [kapelusze], czapki, czepki kąpielowe, chodaki drewniane, dzianina [odzież], dżerseje będące ubraniami, espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne
krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, gorsety [bielizna], bielizna, halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież],
karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kieszenie kwadratowe, kołnierze, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony
do nart wodnych, korki do butów piłkarskich, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki
odzieżowe, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce [odzież], manipularze liturgiczne, mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, napierśniki, plastrony jako koszule, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki,
czubki do obuwie, środki antypoślizgowe do obuwia, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy,
odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do butów, ornaty, osłony przeciwsłoneczne, pancerze, pantofle
domowe, pantofle kąpielowe, paski do butów, paski [odzież], pasy
do pończoch jako bielizna, pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], peleryny, pelisy, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstyl-
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nych, piżamy, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów,
podkoszulki, podszewki gotowe [część garderoby], podszewki jako
elementy ubrań, podwiązki, podwiązki do skarpetek, pończochy,
pończochy wchłaniające pot, potniki, półbuty, prochowce, pulowery,
rajstopy, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki, sandały, sandały
kąpielowe, sari, skarpetki, odzież skórzana, odzież z imitacji skóry, slipy, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje
plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szelki,
szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, T-shirty, taśmy do spodni, togi, trykoty [ubrania], woalki [odzież], wyprawki
dziecięce [odzież], żakiety pikowane, 35 administrowanie dotyczące
marketingu, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży,
administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie prenumerat gazet [dla osób trzecich], administrowanie sprzedażą, agencje reklamowe, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo reklamowe i marketingowe,
dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja
tekstów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja marketingowa, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, modelki i modele do celów reklamowych i promocji
sprzedaży, nabywanie przedsiębiorstw, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w Internecie, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie dystrybucji
próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji
za pośrednictwem Internetu, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów promocyjnych, porady odnośnie
prowadzenia firm w ramach franchisingu, prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w internecie, kolportaż próbek, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, promocja online
sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja targów do celów handlowych, promowanie działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem
programów znaczków handlowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucje materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług w drodze spon-
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sorowania wydarzeń sportowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej,
prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie
opracowań projektów dotyczących tematyk działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych
na rzecz firm, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych online reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron
internetowych, reklama i marketing, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama rekrutacji personelu, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika
online do przeszukiwania, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób
trzecich za pomoc układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem telefonu, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam telewizyjnych, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie informacji
handlowych, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, umieszczanie reklam, usługi aukcyjne
online za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi public relations, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z przemysłem
pojazdów mechanicznych, usługi reklamy, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych, usługi w zakresie informacji handlowych
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie pozycjonowania marki,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie zarządzania targami,
usługi zarządzania sprzedażą, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, wyceny dotyczące zarządzania
działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach, wynajem bilbordów
reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wydawanie
ulotek reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w internecie,
wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wystawianie rachunków,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
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zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, zawieranie
umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży wyżej
wymienionych towarów z klasy 2, 3, 12 i 25, 37 usługi budowlane, obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, usługi instalacyjne akcesoriów
samochodowych i folii samochodowych, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, lakierowanie, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów,
zabezpieczanie przed korozją, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, chromowanie, drukowanie szablonów, wykroi, rysunków, usługi związane z farbiarstwem, informacje o obróbce materiałów, oddzielania kolorów
[obróbka], polerowanie, odświeżanie powietrza, impregnowanie
ognioodporne włókien, obróbka włókien, wulkanizowanie [obróbka
materiałów], 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych w formie szkoleń, doradztwo zawodowe.

(111) 303057
(220) 2017 01 04
(210) 465937
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) NITOCLIN
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające
leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne
pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych.
(111) 303058
(220) 2017 01 11
(151) 2017 10 10
(441) 2017 03 27
(732) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra, PL.
(540) PLASMAPEN
(540)

(210) 466139

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 10 aparaty do elektrokoagulacji i elektrofulguracji tkanek, przyrządy do koagulacji, aparaty i urządzenia zabiegowe do celów kosmetycznych, aparaty kosmetyczno-medyczne, kosmetyczne
urządzenia wielofunkcyjne, aparatura i instrumenty do zabiegów
i pielęgnacji skóry, do stosowania w dermatologii, chirurgii kosmetycznej i plastycznej oraz w salonach piękności, elektromedyczne
przyrządy do kuracji ujędrniających.
(111) 303059
(220) 2017 01 18
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) SŁUPIANEK MARIUSZ, Bralin, PL.
(540) MARS MEBLE TAPICEROWANE
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.05.02
(510), (511) 20 meble.

(210) 466388
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(111) 303060
(220) 2017 01 22
(210) 466657
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) MATE T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Mate t
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 30 herbata.
(111) 303061
(220) 2017 02 01
(151) 2017 10 06
(441) 2017 04 18
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON since 1963
(540)

(210) 466965

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.16, 11.03.08, 11.03.18
(510), (511) 29 bulion, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje
jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, produkty mleczne,
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, mrożone dania składające się głównie z mięsa i ryb, konserwowane pędy
bambusa, krajane pędy bambusa, prażynki krewetkowe, chrupki
ziemniaczane, zupy błyskawiczne, sałatki warzywne, owoce suszone,
mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata,
kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy,
makarony, tapioka, cukier trzcinowy, chrupki kukurydziane, chrupki
ryżowe.
(111) 303062
(220) 2017 02 03
(210) 467162
(151) 2017 08 09
(441) 2017 03 20
(732) INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 1990r.
(540)
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chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb słodowy, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciastka z daktylami (dates),
ciasta [słodkie lub słone], ciasta z bakaliami, ciasta z melasą, ciasteczka, ciastka, ciastka migdałowe, ciasto biszkoptowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto
na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, herbatniki,
przekąski w postaci ciast owocowych, słodycze zawierające owoce,
smażone ciasteczka plecione, smażone ciasteczka, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.

(111) 303063
(220) 2017 02 06
(210) 467198
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) JANKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) jankes
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 43 usługi hoteli i restauracji.
(111) 303064
(220) 2017 02 07
(210) 467222
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 13
(732) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki, PL.
(540) LC+
(540)

(531) 24.13.01, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki do pielęgnowania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, preparaty do makijażu i demakijażu, puder do makijażu, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty i środki perfumeryjne do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, lotiony
do włosów, maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mleczko kosmetyczne, mydła dezodoryzujące, dezynfekujące, lecznicze, przeciwpotowe i toaletowe, preparaty odbarwiające do celów
kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, perfumy, pomadki do ust, kosmetyki do opalania, preparaty kosmetyczne
do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
sole kąpielowe nielecznicze, szampony, szminki do make-up, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki nielecznicze do pielęgnacji ust,
farby do włosów, preparaty do układania włosów, wody zapachowe,
wosk do depilacji, wosk do wąsów.
(111) 303065
(220) 2017 02 07
(210) 467226
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 13
(732) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki, PL.
(540) LAURA CONTI
(540)

(531) 05.13.01, 05.03.13, 07.05.06, 07.05.08, 07.05.10, 27.07.01
(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy), AFAMIA
SWEETS MIX SWEETS-mieszanka ciastek arabskich na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), BAKLAWY różnego rodzaju-ciasto na bazie orzechów (orzechy
włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), babeczki,
babeczki (ciasto) płaskie, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Savarin], babki Panettone, bagietki, chleb o niskiej zawartości soli, chleb i bułki, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy,

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki do pielęgnowania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, preparaty do makijażu i demaki-
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jażu, puder do makijażu, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty i środki perfumeryjne do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, lotiony
do włosów, maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mleczko kosmetyczne, mydła dezodoryzujące, dezynfekujące, lecznicze, przeciwpotowe i toaletowe, preparaty odbarwiające do celów
kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, perfumy, pomadki do ust, kosmetyki do opalania, preparaty kosmetyczne
do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
sole kąpielowe nielecznicze, szampony, szminki do make-up, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki nielecznicze do pielęgnacji ust,
farby do włosów, preparaty do układania włosów, wody zapachowe,
wosk do depilacji, wosk do wąsów.

(111) 303066
(220) 2017 02 08
(210) 467249
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Jak Polska długa i szeroka-Ranigast Max Nr 1 na zgagę
(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) 303067
(220) 2017 02 09
(210) 467366
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mój Sekret Drożdże INSTANT UDANE WYPIEKI Bez
przygotowywania rozczynu Na 0,5 kg mąki
(540)
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(111) 303069
(220) 2017 02 13
(210) 467471
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) LUCKY FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) lucky fish
(540)

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 29 żywność z ryb i potrawy rybne, filety rybne, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby solone, konserwy
rybne, przetwory rybne, owoce morza nieżywe, homary nieżywe,
kawior, krewetki nieżywe, langusty nieżywe, raki nieżywe, mięczaki
nieżywe, ostrygi nieżywe, skorupiaki i mięczaki nieżywe, żywność
ze skorupiaków i mięczaków, 30 sushi, 31 ryby żywe, skorupiaki i mięczaki żywe, rośliny świeże, owoce morza żywe, 35 sprzedaż żywności z ryb i potraw rybnych, filetów rybnych, ryb konserwowanych,
ryb żywych i nieżywych, ryb puszkowanych, ryb solonych, konserw
rybnych, przetworów rybnych, sprzedaż owoców morza, homarów,
kawioru, krewetek, langust, raków, mięczaków, ostryg, skorupiaków
i mięczaków, żywności ze skorupiaków i mięczaków, sprzedaż sushi,
pośrednictwo w sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych towarów, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży hurtowej
i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja materiałów promocyjnych i reklamowych, prace biurowe.
(111) 303070
(220) 2017 02 13
(210) 467549
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND Chrupiąca sałatka
Mix z ziarnami prażonymi: słonecznik dynia, pinia ziarna
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, ciemnożółty, czerwony,
ciemnoczerwony, jasnoróżowy, biały
(531) 08.01.08, 25.07.07, 25.01.15, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 drożdże, produkty do pieczenia, dodatki do pieczenia, enzymy do ciasta.
(111) 303068
(220) 2017 02 09
(210) 467370
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS TURDUS
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, oleje technologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe,
napędowe, przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne,
syntetyczne.

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, ciemnożółty, zielony, czarny,
pomarańczowy, biały, czerwony, jasnoróżowy, jasnoniebieski,
brązowy
(531) 05.07.01, 05.09.12, 05.09.17, 08.07.07, 19.03.05, 01.03.01,
01.03.02, 11.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie, mieszanki bakaliowe, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy jadalne, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, pestki dyni, nasiona przetworzone, 31 nasiona,
pestki świeże, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
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(111) 303071
(220) 2017 02 14
(210) 467598
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NOWOŚĆ Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! GALARETKA
deserowa SMAK TRUSKAWKI I MALINY BEZ ŻELATYNY 1 h W LODÓWCE
(540)
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Dutalek
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 303075
(220) 2017 02 21
(210) 467928
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Agolek
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 303076
(220) 2017 02 21
(210) 467929
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Dester
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.

Kolor znaku: czerwony, beżowy, biały, zielony, żółty, jasnoróżowy,
niebieski, jasnobrązowy, brązowy
(531) 05.07.08, 08.01.19, 08.01.25, 08.03.02, 19.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, galaretki w proszku, desery bez żelatyny, desery w proszku, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, galaretki owocowe.
(111) 303072
(220) 2017 02 15
(210) 467652
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 18
(732) SKROBOTOWICZ KAROLINA, Wrocław, PL.
(540) CAROBOTO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach stacjonarnych i przez
sieć Internet wyrobów i wyrobów personalizowanych: różnorodne
wyroby tekstylne, torby na zabawki, torby damskie, torby plażowe,
torby zakupowe, artykuły wyposażenia mieszkań i kuchni, fartuchy
kuchenne, saszetki do noszenia w torbie na drobne rzeczy, kosmetyczki, ręczniki, pościel, poduszki, torby na buty, torby podróżne,
torby fitness, torby sportowe, odzież, obrazy, artykuły dekoracyjne,
pokrowce na urządzenia elektroniczne, breloczki, kubki, długopisy,
maty dla dzieci do zabawy, zabawki, artykuły papiernicze, chusteczki
do nosa, serwetki.
(111) 303073
(220) 2017 02 16
(210) 467681
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) BARANOWSKA NATALIA TKANA, Włocławek, PL.
(540) LE SONGE
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08, 24.17.02
(510), (511) 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty, czepki kąpielowe, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], getry, gorsety, gorsety [bielizna], halki
[bielizna], halki, półhalki, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe,
koszule, koszule z krótkimi rękawami koszulka gimnastyczna, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], napiętki do pończoch, czubki
do obuwia, obwódki do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia, obuwie, odzież, odzież gotowa, palta, pantofle domowe pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna],
piżamy, podkoszulki podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki
do skarpetek pończochy, pończochy wchłaniające pot, rajstopy, sandały, skarpetki, spodnie, stroje plażowe, sukienki, swetry, szlafroki,
T-shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze.
(111) 303074
(151) 2017 09 26

(220) 2017 02 21
(441) 2017 06 12

(210) 467927

(111) 303077
(220) 2017 02 21
(210) 467930
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) DUTALOSIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 303078
(220) 2017 02 21
(210) 467933
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) DUOLOSIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 303079
(220) 2017 02 21
(210) 467934
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Agoval
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 303080
(220) 2017 02 22
(210) 467997
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) MAZOVIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mr.mood WARMOMENTS
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe.
(111) 303081
(220) 2017 02 27
(210) 468142
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) URBAŃSKI ANDRZEJ, Gdańsk, PL.
(540) Klubokawiarnia Józef K.
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, nocne kluby, usługi klubowe,
usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, informacja o imprezach rozrywkowych, 43 usługi barowe, kafeterie kawiarnie.
(111) 303082
(220) 2017 02 28
(210) 468237
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, PL.
(540) BIELIK VODKA PURE POLISH VODKA PREMIUM QUALITY
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.16, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/Polish Vodka.
(111) 303083
(220) 2017 02 28
(210) 468239
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Cartistruct
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne
do celów leczniczych.
(111) 303084
(220) 2017 02 28
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) LEGENC KAMIL KAMLEGIT, Rzeszów, PL.
(540) KAMLEGIT
(540)

(210) 468245

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interaktywne
multimedialne programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie
multimedialne do rozgrywania gier, interaktywne systemy komputerowe, komputerowe (programy-) nagrane, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie antywirusowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe systemy
operacyjne, komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe programy operacyjne, nagrane programy komputerowe, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi
systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji
danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji informacji, programy interaktywnych multimedialnych
gier komputerowych, programy komputerowe, wstępnie nagrane
programy komputerowe, 35 administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprzedażą, doradztwo reklamowe
i marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, marketing dotyczą-
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cy promocji, marketing towarów i usług na rzecz innych, organizacja
działalności gospodarczej, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
targów handlowych, planowanie strategii marketingowych, pokazy
towarów, prezentacje towarów i usług, reklama, reklama banerowa,
reklama i marketing, reklama radiowa, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, reklamy online, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], zarządzanie działalnością gospodarczą,
42 administracja serwerów, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron internetowych,
badania dotyczące programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane
z programowaniem komputerowym, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego,
instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalowanie stron internetowych w Internecie
na rzecz osób trzecich, modyfikowanie programów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, opracowywanie interaktywnego
oprogramowania multimedialnego, opracowywanie systemów
przechowywania danych, opracowywanie systemów przetwarzania
danych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie systemów komputerowych, pisanie
i projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
komputerowych baz danych, projektowanie programów komputerowych, projektowanie specyfikacji komputerowych, powielanie
oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, programowanie animacji komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie
programów do przetwarzania danych, tworzenie, konserwacja oraz
modernizowanie oprogramowania komputerowego, usługi aktualizacji programów komputerowych, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, usługi pisania oprogramowania
komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych,
usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, tworzenie, uaktualnianie
i adaptacja programów komputerowych, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi
na rzecz osób trzecich, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie].

(111) 303085
(220) 2017 02 28
(210) 468249
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) TUWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutoryż, PL.
(540) TUWI
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, biura pośrednictwa pracy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów
WWW, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, przechowywanie danych
elektronicznych, programowanie komputerów, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, hosting
stron internetowych.

(111) 303086
(220) 2017 03 02
(210) 468304
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) NXT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Eccono Sports Nutrition
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi
[lecznicze], suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy żywnościowe, żywność dla diet medycznych, 29 nabiał i substytuty nabiału, gotowe potrawy na bazie
głównie mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, przekąski i dodatki
z ziemniaków, zupy i składniki do przyrządzania zup, 30 dania gotowe, przekąski, przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami spożywczymi, daniami gotowymi, przekąskami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z produktami mlecznymi.
(111) 303087
(220) 2017 03 02
(210) 468355
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA,
Krotoszyn, PL.
(540) AT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych.
(111) 303088
(220) 2017 03 03
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) OPTIMA-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikstat, PL.
(540) AptimO.pl dla zdrowia
(540)

(210) 468381

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.01, 24.13.25, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 prowadzenie aptek i aptek internetowych.
(111) 303089
(220) 2017 03 03
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) ROTOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, PL.

(210) 468382
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(540) ROTOMETAL
(510), (511) 7 cylindry drukarskie, cylindry do silników, cylindry
do maszyn, cylindry separacyjne, dławnice, głowice cylindrów do silników, koła szlifierskie, koła ścierne, koła ślimakowe do maszyn, koła
zębate do maszyn, koła pasowe pasków rozrządu, koła pasowe stanowiące części maszyn, koła zębate do przekładni łańcuchowych,
koła zębate do łańcuchów napędowych, koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, koła zębate będące częściami do maszyn, koła
i układy gąsienicowe do maszyn, pierścienie o kulistej powierzchni
roboczej do łożysk, pierścienie smarujące, pierścienie tłokowe, podajniki, podajniki papieru, maszynowy mechanizm przekładniowy,
maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do odlewania
czcionek drukarskich, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali maszyny drukarskie, maszyny do sztancowania, matryce drukarskie, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, tłoki, tłoki do cylindrów, tłoki do silników,
urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, wałki
drukarskie do maszyn, wały korbowe, wałki do obrotowych maszyn
drukarskich, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, 40 obróbka metali, cieplna
obróbka metali, obróbka cieplna powierzchni metali, cięcie metalu,
odlewanie metali, tłoczenie metali, kucie metali, wytapianie metali, laminowanie metali, emaliowanie metali, hartowanie metali, obróbka metalurgiczna, wytłaczanie stopów metali obróbka metalu,
formowanie metali na zimno, wiercenie w metalach, kształtowanie
elementów metalowych, usługi produkcji i wykańczania metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, srebrzenie, szlifowanie, usługi spawalnicze, chromowanie, cynowanie niklowanie.
(111) 303090
(220) 2017 03 03
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) ROTOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, PL.
(540) ROTOMETAL
(540)

(210) 468384

(531) 15.01.17, 27.05.01
(510), (511) 7 cylindry drukarskie, cylindry do silników, cylindry
do maszyn, cylindry separacyjne, dławnice, głowice cylindrów do silników, koła szlifierskie, koła ścierne, koła ślimakowe do maszyn, koła
zębate do maszyn, koła pasowe pasków rozrządu, koła pasowe stanowiące części maszyn, koła zębate do przekładni łańcuchowych,
koła zębate do łańcuchów napędowych, koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, koła zębate będące częściami do maszyn, koła
i układy gąsienicowe do maszyn, pierścienie o kulistej powierzchni
roboczej do łożysk, pierścienie smarujące, pierścienie tłokowe, podajniki, podajniki papieru, maszynowy mechanizm przekładniowy,
maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do odlewania
czcionek drukarskich, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny drukarskie, maszyny do sztancowania, matryce drukarskie, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, tłoki, tłoki do cylindrów, tłoki do silników,
urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, wałki
drukarskie do maszyn, wały korbowe, wałki do obrotowych maszyn
drukarskich, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, 40 obróbka metali, cieplna
obróbka metali, obróbka cieplna powierzchni metali, cięcie metalu,
odlewanie metali, tłoczenie metali, kucie metali, wytapianie metali, laminowanie metali, emaliowanie metali, hartowanie metali, obróbka metalurgiczna, wytłaczanie stopów metali obróbka metalu,
formowanie metali na zimno, wiercenie w metalach, kształtowanie
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elementów metalowych, usługi produkcji i wykańczania metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie, galwaniczne, powlekanie metalu, srebrzenie, szlifowanie, usługi spawalnicze, chromowanie, cynowane, niklowanie.

(111) 303091
(220) 2017 03 03
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) OPTIMA-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikstat, PL.
(540) neopharma
(540)

(210) 468394

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 24.13.25
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów z suplementami diety, zdrową
żywnością, wyrobami medycznymi, kosmetykami, dermokosmetykami, artykułami dla sportowców, odżywkami dla sportowców, artykułami dla dzieci, artykułami do higieny jamy ustnej, materiałami
higienicznymi, ziołami, prowadzenie sklepu internetowego z suplementami diety, zdrową żywnością, wyrobami medycznymi, kosmetykami, dermokosmetykami, artykułami dla sportowców, odżywkami dla sportowców, artykułami dla dzieci, artykułami do higieny jamy
ustnej, materiałami higienicznymi, ziołami.
(111) 303092
(220) 2017 03 06
(210) 468435
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) sobie ująć, sobie dodać
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej
[fitness klub], 44 chirurgia plastyczna, chirurgia kosmetyczna, usługi dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi
w zakresie zabiegów upiększających, zabiegi kosmetyczne, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi
salonów piękności, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne,
kliniki medyczne, pielęgnacja urody, zabiegi pielęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 303093
(220) 2017 03 06
(210) 468452
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) EXTRAKANTOR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin, PL.
(540) extrakantor.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 02.09.20, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek nieruchomy.
(111) 303094
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) POTKAŃSKI MARCIN BRANDISH, Gdańsk, PL.
(540) MITTE CHLEB i KAWA
(540)

(210) 468454
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(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 303095
(220) 2017 03 06
(210) 468460
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 08
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,, .
(540) Górski Przysmak
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 29 produkty serowarskie, produkty mleczne, pasty
do kromek zawierające tłuszcz.
(111) 303096
(220) 2017 03 07
(210) 468515
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) ZAWADZKI MACIEJ, MIROSŁAWSKA KAROLINA VILANO
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Vilano RISTORANTE BAR & VINO
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe, usługi kawiarni, stołówek, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi kateringowe.
(111) 303097
(220) 2017 03 07
(210) 468523
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 08
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) FRUGO NAOWOCOWANE
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, lody w proszku,
napoje na bazie kawy, kakao, herbaty i czekolady, mrożone napoje,
napoje z lodów, cukierki, żelki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające
mleko, 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe,
napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle
owocowe.
(111) 303098
(220) 2017 03 07
(210) 468535
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) WAWRZYNIAK MAŁGORZATA KAGO, Rybnik, PL.
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe związane z książkami.
(531) 27.05.01

(111) 303099
(151) 2017 07 26

(220) 2017 03 09
(441) 2017 04 10

(210) 468678
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(732) MADAJSKA ANNA CAMPORT, Łódź, PL.
(540) Campport Twoja Przystań
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie targów, wystaw, konferencji, spotkań, wyjazdów w celach handlowych,
reklamowych marketingowych, promocyjnych, organizacja imprez
i wydarzeń promocyjnych, reklamowych, marketingowych, administrowanie i zarządzanie hotelami, 39 usługi agencji i biur turystycznych, usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów),
planowanie i organizowanie podróży, wycieczek, wyjazdów, obozów,
kolonii, usługi rezerwacji podróży, wycieczek, wypraw, wyjazdów,
miejsc zwiedzania, usługi rezerwacji transportu, w tym biletów lotniczych i autokarowych, usługi transportu pasażerskiego, zwiedzanie turystyczne, prowadzenie wycieczek i wypraw z przewodnikiem,
usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie
informacji turystycznej za pomocą komputera, organizacja wyjazdów
turystycznych, wakacyjnych, biznesowych, integracyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku
i rekreacją, organizacja wycieczek, wczasów, wyjazdów wakacyjnych,
wczasy, kolonie i obozy, w tym również: sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, szkolne, integracyjne, szkoleniowe, organizacja wyjazdów
sportowych, rekreacyjnych, wczasowych, edukacyjnych, szkolnych, integracyjnych, szkoleniowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych,
organizowanie spotkań w zakresie rozrywki, organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów, kongresów, organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizowanie koncertów,
widowisk, wystaw, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, rekreacyjnego, usługi szkoleniowe i instruktażowe,
43 usługi hotelarskie i restauracyjne, prowadzenie hoteli, hosteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, kempingów, obiektów noclegowych, usługi zakwaterowania
świadczone przez obozy turystyczne, usługi związane z rezerwacją
pokoi w hotelach, hostelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych,
ośrodkach rekreacyjno-sportowych, kwaterach prywatnych, obiektach noclegowych, organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie
barów, kantyn, kawiarni.
(111) 303100
(220) 2017 03 10
(210) 468696
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Paczka PLUS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 22.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, torby
i torebki do pakowania, zeszyty, kartki okolicznościowe, etykiety z papieru, karton, wyroby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice
reklamowe, drukowane zaproszenia kartonowe, etykiety z kartonu,
kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe
z kartonu, transparenty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe, widokówki,
karnety, czyste blankiety, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, notatniki, papier do pisania, pudełka z papieru, transparenty
z papieru, tuby z tektury, ulotki, koperty, formularze (blankiety, druki)
z papieru lub kartonu, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębior-
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stwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania
rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy
korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza
listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów
w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych,
wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym,
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez
Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej,
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności
urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie
środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi w zakresie
obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, udostępniania
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji o przesyłkach, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania
internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych,
usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne,
informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania,
dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji,
frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego,
usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu,
informacja o transporcie, usługi call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania.

(111) 303101
(220) 2017 03 10
(210) 468698
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) 1901 WODOCIĄGI Krakowskie
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.11, 24.09.01
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(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy ekonomiczne, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie dostarczania i oczyszczania wody, wyceny handlowe
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich w wodę, energię i paliwa ciekłe, 37 asfaltowanie, budowa i konserwacja rurociągów,
instalacji wodno-kanalizacyjnych i sieci przesyłowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne
w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków, energii i paliw płynnych, informacja o naprawach i budowlana, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, telefonów, urządzeń
elektrycznych, urządzeń do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania,
urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murowanie, mycie pojazdów, naprawa pomp, obsługa
basenów kąpielowych, obsługa i naprawa samochodów osobowych
i ciężarowych, obsługa pojazdów, piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych,
usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów, wynajem
buldożerów, koparek, pomp odwadniających, sprzętu budowlanego,
sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, maszyn do czyszczenia, zabezpieczenie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed
korozją, 39 autobusowe usługi transportowe, dystrybucja energii
cieplnej, paliw płynnych i prądu elektrycznego, fracht, usługi kierowców, logistyka transportu, magazynowanie, transport samochodowy,
składowanie towarów, spedycja, dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, 40 wytwarzanie energii, łączenie materiałów na zamówienie,
niszczenie odpadów, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów
niebezpiecznych, piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, spalanie śmieci i odpadków,
unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie urządzeń grzewczych
i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony
środowiska, organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla
dzieci, 42 analizy chemiczne, analizy wody, bakteriologiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne w dziedzinie fizyki i mechaniki, doradztwo
w zakresie planowania zużycia energii, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości wody,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie
projektów technicznych dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych i wodociągowych, pomiary geodezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, testowanie materiałów.

(111) 303102
(220) 2017 03 10
(210) 468700
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) 1901 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 01.15.15, 24.01.05, 24.01.11, 24.09.01
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy ekonomiczne, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, udzielanie porad konsumen-
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tom w dziedzinie dostarczania i oczyszczania wody, wyceny handlowe
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich w wodę, energię i paliwa ciekłe, 37 asfaltowanie, budowa i konserwacja rurociągów,
instalacji wodno-kanalizacyjnych i sieci przesyłowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne
w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków, energii i paliw płynnych, informacja o naprawach i budowlana, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, telefonów, urządzeń
elektrycznych, urządzeń do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania,
urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murowanie, mycie pojazdów, naprawa pomp, obsługa
basenów kąpielowych, obsługa i naprawa samochodów osobowych
i ciężarowych, obsługa pojazdów, piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych,
usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów, wynajem
buldożerów, koparek, pomp odwadniających, sprzętu budowlanego,
sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, maszyn do czyszczenia, zabezpieczenie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed
korozją, 39 autobusowe usługi transportowe, dystrybucja energii
cieplnej, paliw płynnych i prądu elektrycznego, fracht, usługi kierowców, logistyka transportu, magazynowanie, transport samochodowy,
składowanie towarów, spedycja, dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, 40 wytwarzanie energii, łączenie materiałów na zamówienie,
niszczenie odpadów, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów
niebezpiecznych, piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, spalanie śmieci i odpadków,
unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie urządzeń grzewczych
i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony
środowiska, organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla
dzieci, 42 analizy chemiczne, analizy wody, bakteriologiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne w dziedzinie fizyki i mechaniki, doradztwo
w zakresie planowania zużycia energii, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości wody,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie
projektów technicznych dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych i wodociągowych, pomiary geodezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, testowanie materiałów.

(111) 303103
(220) 2017 03 10
(210) 468705
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 08
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Paczka +
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 22.01.06, 24.17.05
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, torby
i torebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, etykiety z papieru, karton, wyroby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice
reklamowe, drukowane zaproszenia kartonowe, etykiety z kartonu,
kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe
z kartonu, transparenty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe, widokówki,
karnety, czyste blankiety, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, notatniki, papier do pisania, pudełka z papieru, transparenty
z papieru, tuby z tektury, ulotki, koperty, formularze (blankiety, druki)
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z papieru lub kartonu, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania
rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy
korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza
listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów
w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych,
wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym,
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez
Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej,
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności
urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie
środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi w zakresie
obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, udostępniania
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji o przesyłkach, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania
internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych,
usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne,
informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania,
dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji,
frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego,
usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu,
informacja o transporcie, usługi call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania.

(111) 303104
(220) 2017 03 10
(210) 468706
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) Aplex
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

1009

(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, 7 maszyny górnicze, maszyny do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, obrabiarki, silniki
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny,
inkubatory do jaj, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, wynajem sprzętu budowlanego, regeneracja silników zużytych lub częściowo zużytych.

(111) 303105
(220) 2017 03 13
(210) 468741
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 05
(732) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) SOFA
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w zakresie
organizowania i obsługi imprez artystycznych, rozrywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, pokazów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych,
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewizyjnej
i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostępnianie filmów,
materiałów audio i publikacji elektronicznych, usługi w zakresie
kształcenia i edukacji.
(111) 303106
(220) 2017 03 13
(210) 468742
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) SOLIDARITY OF ARTS FESTIVAL
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w zakresie
organizowania i obsługi imprez artystycznych, rozrywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, pokazów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych,
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewizyjnej
i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostępnianie filmów,
materiałów audio i publikacji elektronicznych, usługi w zakresie
kształcenia i edukacji.
(111) 303107
(220) 2017 03 13
(210) 468743
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) FESTIWAL SOLIDARITY OF ARTS
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w zakresie
organizowania i obsługi imprez artystycznych, rozrywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, pokazów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych,
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewizyjnej
i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostępnianie filmów,
materiałów audio i publikacji elektronicznych, usługi w zakresie
kształcenia i edukacji.
(111) 303108
(220) 2017 03 13
(210) 468744
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) SOLIDARITY OF ARTS
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w zakresie
organizowania i obsługi imprez artystycznych, rozrywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, pokazów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych, konkursów edukacyj-
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nych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych,
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewizyjnej
i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostępnianie filmów,
materiałów audio i publikacji elektronicznych, usługi w zakresie
kształcenia i edukacji.

(111) 303109
(220) 2017 03 13
(210) 468747
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) FRUGO FRESH
(510), (511) 32 soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki
wieloowocowe, wielowarzywne, soki 100%, koncentraty spożywcze
napojów instant, napoje owocowe, warzywne, wieloowocowe, wielowarzywne, nektary owocowe, syropy do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe.
(111) 303110
(220) 2017 03 14
(210) 468851
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) TOMZIK ZDZISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE ARGON, Starcza, PL.
(540) ARGON
(510), (511) 11 oświetlenie elektryczne, oświetlenie dekoracyjne,
lampy, żyrandole, światła punktowe do oświetlenia domowego,
osprzęt do oświetlenia, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia.
(111) 303111
(220) 2017 03 14
(210) 468854
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA,
Krotoszyn, PL.
(540) atat
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej artykułów elektrycznych, elektrotechnicznych, elektronicznych, oświetleniowych, chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.
(111) 303112
(220) 2017 03 14
(151) 2017 10 19
(441) 2017 04 18
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) MEDIFARM
(540)

(210) 468865
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westycje kapitałowe, agencje nieruchomości, operacje walutowe,
wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem, nieruchomościami, 39 biura i agencje
turystyczne, organizowanie podróży, wycieczek, rezerwacja miejsc
i biletów na podróż, rezerwacja wycieczek, transport pasażerski i towarowy, rezerwacja transportu, informacja o transporcie, zwiedzanie
turystyczne, wypożyczanie samochodów, usługi kurierskie, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, czarterowanie, spedycja,
43 rezerwacja noclegów i kwater, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, domy turystyczne, hotele, motele, rezerwowanie, wynajmowanie hoteli, noclegów, usługi, zakwaterowanie
na obozach wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, domy turystyczne, zakwaterowania hoteli, pensjonatów, wynajmowanie sal na posiedzenia, eksploatacja terenów kempingowych.

(111) 303114
(220) 2017 03 16
(210) 468919
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) Baby Ecologica
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne,
35 usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi
sprzedaży za pośrednictwem Internetu i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony,
kosmetyki o działaniu leczniczym, suplementy diety, produkty higieniczne, odzież, pościel, zabawki, meble dziecięce, reklama i marketing, usługi związane z prezentacją towarów, organizowanie udziału
w targach i wystawach.
(111) 303115
(220) 2017 03 16
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) Baby ECOLOGICA
(540)

(210) 468922

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05, 26.04.14, 26.11.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa suplementów diety,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego z wyjątkiem usług sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej płynów infuzyjnych, produktów związanych z dezynfekcją.
(111) 303113
(220) 2017 03 15
(210) 468900
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 05
(732) TRINH HUY HAI AEROCENTER TRAVEL, Warszawa, PL.
(540) HẢI ÂU
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenie, doradztwo, informacja w sprawach
ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne, morskie, pośrednictwo
ubezpieczeń, agencje celne, doradztwo, informacje, operacje,
usługi finansowe, pośrednictwo giełdowe, informacje bankowe, in-

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 25.07.07, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne,
35 usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi
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sprzedaży za pośrednictwem Internetu i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony,
kosmetyki o działaniu leczniczym, suplementy diety, produkty higieniczne, odzież, pościel, zabawki, meble dziecięce, reklama i marketing, usługi związane z prezentacją towarów, organizowanie udziału
w targach i wystawach.

(111) 303116
(220) 2017 03 16
(210) 468926
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) NOWOBILSKI ARTUR, Białka Tatrzańska, PL.
(540) NOVOBILSKI
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież sportowa, kurtki snowboardowe, spodnie snowboardowe, kombinezony
do snowboardu, rękawice do snowboardu, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, kurtki narciarskie, czapki narciarskie,
spodnie narciarskie, kombinezony narciarskie, komplety narciarskie,
rękawice narciarskie, artykuły i sprzęt sportowy, gogle narciarskie,
kijki narciarskie, narty, deski snowboardowe, kaski snowboardowe,
kaski narciarskie, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, wynajem sprzętu snowboardowego, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, 43 usługi hotelowe, pensjonaty,
domy gościnne, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja noclegów przez media elektroniczne, restauracje dla turystów,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, oferowanie żywności
i napojów dla gości, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering).
(111) 303117
(220) 2017 03 16
(151) 2017 09 25
(441) 2017 05 29
(732) TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ADEM
(540)

(210) 468932

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.10,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy i programy dla banków danych, dla projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), tworzenia i dokumentowania
mechanicznych lub elektro-mechanicznych części, wyrobów lub
komponentów oraz do analiz, optymalizacji, kreacji, wizualizacji,
symulacji, weryfikacji i wytwarzania powyżej wymienionych części,
zwłaszcza komputerowe programy i programy dla opracowywania
i rozwoju wyrobów i oprogramowania umożliwiającego współdziałanie w produkcji, dla administrowania danymi o produktach, administrowania przepływem pracy i podziału zadań, w szczególności
dla projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), 42 usługi
dotyczące opracowywania programów komputerowych dla administrowania danymi o produktach, podziału zadań i projektowania
wspomaganego komputerowo mechanicznych i elektromechanicznych części, wyrobów i komponentów, zwłaszcza tworzenie i utrzymywanie komputerowych programów i programów dla banków
danych do przetwarzania informacji i danych, usługi wspomagające,
doradcze i inżynieryjne dla administrowania danymi o produktach,
podziału zadań i systemów wspomaganych komputerowo dla projektowania mechanicznych i elektromechanicznych części, wyrobów
i komponentów, zwłaszcza realizacje specyficznych rozwiązań zlecanych przez klientów.
(111) 303118
(220) 2017 03 17
(210) 468970
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) MAŁA ELEKTROWNIA WODNA GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA,
Czaniec, PL.
(540) K PARK HANDLOWY KĘTY
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(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 10.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze i piśmienne, opakowania i torebki z kartonu i papieru, katalogi, prospekty, czasopisma, publikacje,
plakaty, druki, papier, karton, torby papierowe, pojemniki i pudełka
papierowe i kartonowe, wstążki papierowe, chusteczki papierowe,
papierowe materiały biurowe, papierowe artykuły piśmienne, materiały do pakowania z papieru lub z kartonu, afisze i plakaty z papieru
lub z kartonu, teczki papierowe, materiały introligatorskie, fotografie,
artykuły papiernicze, materiały przylepne do papieru listowego lub
do użytku domowego, 35 zgromadzenie towarów: art. spożywczych,
art. gospodarstwa domowego, przemysłowych, papierniczych i piśmienniczych, ceramicznych, kosmetycznych, wyposażenia wnętrz,
tekstylnych, sprzętu sportowego i elektronicznego, art. RTV i AGD,
celem ich prezentacji i sprzedaży w hurtowniach i sklepach detalicznych, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
wystawa w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie nośników i przestrzeni reklamowej, zarządzanie centrami handlowymi,
pokazy towarów w celach handlowych i promocyjnych, zarządzanie
i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku,
informacja handlowa, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, oferowanie w mediach produktów handlu detalicznego
w zakresie art. spożywczych, art. gospodarstwa domowego, przemysłowych, papierniczych i piśmienniczych, ceramicznych, kosmetycznych, wyposażenia wnętrz, tekstylnych, sprzętu sportowego i elektronicznego, art. RTV i AGD, dystrybucja materiałów reklamowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
i obsługa promocji, 36 wynajem powierzchni handlowych i biurowych, kredytowanie, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek
na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów wartościowych, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji związanych z najmem,
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, 41 organizowanie i obsługa
loterii, konkursów i konferencji, zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez kulturalnych
i artystycznych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi klubów gier
komputerowych, kręgielni, informacja w zakresie imprez rozrywkowych, konkursy piękności.
(111) 303119
(220) 2017 03 17
(210) 468979
(151) 2017 09 28
(441) 2017 05 22
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) KSIĘSTWO GÓRALSKIE
(510), (511) 9 smartfony, telefony, tablety, sprzęt komputerowy,
urządzenia do gaszenia ognia, etui na okularu, etui na smartfony, pokrowce do komputerów, pokrowce do tabletów, gwizdki alarmowe,
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu,
lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lornetki, ładowarki
do baterii, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, okulary 3D, soczewki korekcyjne, soczewki do okularów,
szafy grające, tablice rozdzielcze, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty
bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, 21 grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 25 czepki
kąpielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy butów, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy do spania, okucia
metalowe do obuwia, 26 sztuczne brody, sztuczne rośliny, aplikacje
[pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań, czepki
do farbowania włosów, falbany do odzieży, klamry do pasków, ozdoby do obuwia, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pudełka na przybory do szycia, zamki
błyskawiczne, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub brelo-
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ków do kluczy, zestawy krawieckie, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód, 32 soki bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 38 wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 dystrybucja
energii, dystrybucja wody, holowanie, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
maklerstwo transportowe, parkowanie samochodów, wypożyczanie
pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, usługi ratownictwa, usługi butelkowania, usługi
kierowców, usługi kurierskie, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi taksówek, wypożyczanie wózków inwalidzkich, załadunek, wyładunek statków, 43 wynajem budynków
przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie urządzeń do gotowania, żłobki dla dzieci, wynajmowanie sal na zebrania, hotele dla zwierząt, 44 wypożyczanie
instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 303120
(220) 2017 03 17
(151) 2017 10 03
(441) 2017 05 22
(732) SZOT MACIEJ, Kraków, PL.
(540) TYTANO
(540)

(210) 468981
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zlewozmywaków, czajników, opiekaczy, tosterów, frytkownic i grillownic, parowarów, szybkowarów, gofrownic, krajalnic, maszynek
do mielenia, maszyn do wypieku chleba, sokowirówek i wyciskarek,
mikserów i robotów kuchennych, blenderów, ekspresów, młynków
do kawy, żelazek i stacji parowych, desek do prasowania, suszarek,
odkurzaczy, lokówek, prostownic, depilatorów, trymerów, maszynek
do golenia, szczoteczek do zębów, sztućców, garnków i akcesoriów
kuchennych, wag kuchennych i łazienkowych, ciśnieniomierzy i termometrów, urządzeń wentylujących, w tym wentylatorów i klimatyzatorów, urządzeń grzewczych, urządzeń i artykułów oświetleniowych, w tym lamp, reflektorów, kinkietów, żyrandoli, akcesoriów
do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym kabli, uchwytów mocujących, przewodów, armatury kuchennej i łazienkowej, wyposażenia łazienek w tym wanien, umywalek, sedesów, muszli, brodzików,
kabin prysznicowych, środków do czyszczenia i konserwacji, w tym
artykułów elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, kuchni i łazienek, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet kawy
i herbaty, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzętu
biurowego, artykułów biurowych, artykułów papierniczych, artykułów piśmienniczych, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet
toreb, futerałów i pokrowców, w tym toreb na sprzęt elektroniczny,
fotograficzny, sprzedaż pudełek, sprzedaż opakowań plastikowych,
metalowych, z tkanin, usługi badania rynku, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży, usługi reklamowe i marketingowe, 37 usługi
serwisowania sprzętów elektronicznych i urządzeń gospodarstwa
domowego, usługi montażu urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
i oświetleniowych, usługi budowlane, 39 usługi transportowe.

(111) 303122
(220) 2017 03 17
(210) 469035
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) KRYSIAK WALDEMAR, Szczecin, PL.
(540) NEOCARD CENTRUM MEDYCZNE KARDIOLOGIA
(540)
(531) 27.05.01, 01.05.07, 02.09.14
(510), (511) 39 usługi przewozu, usługi przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, usługi przewozu osób taksówkami osobowym, taksówki osobowe, 45 usługi ochroniarskie, ochrona osobista,
ochrona obiektów i sprzętu, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, eskorta.
(111) 303121
(220) 2017 03 17
(210) 468997
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) TAJMAX MIECZYŃSKI, GRACZ, LISZKA SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) PARTNER AGD RTV
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet
sprzętu elektronicznego, w tym radioodbiorników, telewizorów,
sprzętu do odtwarzania muzyki, projektorów, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, w tym komputerów, tabletów,
monitorów, klawiatur, drukarek, kserokopiarek, routerów, kamer,
myszek podkładek, pamięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, zestawów głośnomówiących do telefonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, sprzętu i artykułów fotograficznych, ramek
cyfrowych, nawigacji GPS, wideo rejestratorów do samochodów, radioodtwarzaczy samochodowych, akcesoriów do sprzętów elektronicznych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego, w tym
kabli, przewodów, przedłużaczy, uchwytów mocujących, baterii,
akumulatorków, ładowarek, obiektywów, statywów, słuchawek, podkładek, programów komputerowych, gier komputerowych, sprzętu
do grania w gry komputerowe, w tym konsol, płyt CD i DVD, książek,
urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, w tym lodówek,
zamrażarek, pralek, zmywarek, kuchenek, kuchenek mikrofalowych,

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi oceny medycznej, usługi informacji medycznej, usługi opieki medycznej, usługi pomocy
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi poradnictwa
medycznego, usługi klinik zdrowia, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi diagnostyki medycznej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale.
(111) 303123
(220) 2017 03 18
(210) 469057
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) POSPIECH JAROSŁAW, Poznań, PL.
(540) Implantpoint
(510), (511) 41 edukacja, publikowanie książek, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, poradnictwo zawodowe w dziedzinie
implantologii stomatologicznej, produkcja filmów edukacyjnych,
produkcja materiałów edukacyjnych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie książek, treningi w zakresie implantologii
i chirurgii jamy ustnej, 42 badania w dziedzinie stomatologii i implantologii, projektowanie narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych,
testowanie materiałów, testowanie materiałów stomatologicznych,
testowanie narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych, projektowanie implantów i wszczepów stomatologicznych, projektowanie
części protetycznych i elementów pomocniczych dla implantów,
opiniowanie produktów stomatologicznych, badania naukowe i kli-
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niczne w zakresie implantologii i chirurgii jamy ustnej, opracowywanie innowacyjnych technik zabiegowych w zakresie implantologii
i chirurgii jamy ustnej,, 44 usługi medyczne w zakresie stomatologii.

(111) 303124
(220) 2017 03 20
(210) 469065
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) JANIK BARTŁOMIEJ OLIMPICO, Bielsko-Biała, PL. ;
(540) ARCANUM MEDICA
(510), (511) 5 dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne
materiały wiążące, kompozyty dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, materiał do naprawiania zębów, materiały do wypełnień, materiały do wytrawiania zębów, materiały porcelanowe
do użytku w stomatologii, materiały utrwalające do celów dentystycznych, płyny do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, środki czyszczące
[preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki do polerowania zębów, środki znieczulające do celów stomatologicznych, stopy dentystyczne, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki sanitarne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne, preparaty medyczne, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi marketingowe
w dziedzinie stomatologii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 41 usługi edukacyjne z zakresu medycyny, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, usługi nauczania
związane z branżą stomatologiczną, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 303125
(220) 2017 03 20
(210) 469075
(151) 2017 10 09
(441) 2017 05 22
(732) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Gajków, PL.
(540) VERBOX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki do betonu
metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe metalowe, płyty budowlane metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki metalowe,
belki i listwy metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe,
profile metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe.
(111) 303126
(220) 2017 03 20
(210) 469076
(151) 2017 10 09
(441) 2017 05 22
(732) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Gajków, PL.
(540) COVERBOX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki do betonu
metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe metalowe, płyty budowlane metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki metalowe,
belki i listwy metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe,
profile metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe.
(111) 303127
(220) 2017 03 20
(210) 469078
(151) 2017 10 09
(441) 2017 05 22
(732) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Gajków, PL.
(540) REBOX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki do betonu
metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe metalowe, płyty bu-
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dowlane metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki metalowe,
belki i listwy metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe,
profile metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe.

(111) 303128
(220) 2017 03 21
(210) 469155
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 08
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, PL.
(540) GRUPA psb METALE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży
detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z materiałami budowlanymi metalowymi oraz wyrobami i półwyrobami stalowymi.
(111) 303129
(220) 2017 03 22
(210) 469216
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 08
(732) AFTSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BREMSTÄRKE
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.04.03, 26.04.06, 26.04.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 zestawy naprawcze do zacisków hamulcowych dla
samochodów ciężarowych, klocki hamulcowe do samochodów ciężarowych.
(111) 303130
(220) 2017 03 22
(210) 469230
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) RUNCOLORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Run colors
(540)

(531) 09.01.07, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież męska, odzież codzienna,
odzież sportowa, odzież rekreacyjna, obuwie dla kobiet, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe,
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, topy
[odzież], podkoszulki sportowe, bluzy sportowe, koszule, koszule
sportowe, kurtki, kurtki sportowe, wiatrówki, spodnie, spodnie sportowe, krótkie spodnie, szorty sportowe, skarpetki, bielizna dla kobiet,
bielizna dla mężczyzn, paski [odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki
z daszkiem, czapki sportowe, plecaki, plecaki sportowe, torby, portfele, etui na karty [portfele], torby sportowe, torby na zakupy, preparaty do czyszczenia i polerowania butów, pasty i kremy do butów,
sznurowadła do obuwia, okulary, okulary przeciwsłoneczne, futerały
na telefony, obudowy wymienne do telefonów komórkowych.
(111) 303131
(151) 2017 10 09

(220) 2017 03 22
(441) 2017 06 05

(210) 469232
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(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Zaczepne Buźki B Buddieez
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony, pomarańczowy, niebieski,
brązowy, żółty, biały, szary
(531) 04.03.25, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 bransoletki, 28 zabawki.
(111) 303132
(220) 2017 03 22
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) AquaLandia Ocean Przyjaźni
(540)

(210) 469237
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koholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów 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 odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, 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 sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, winogrona-moszcz, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji
wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, 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, likier miętowy, 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, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.

(111) 303135
(220) 2017 03 23
(210) 469302
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) H97
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, produkty kosmetyczne,
pasty, maści kosmetyczne.

Kolor znaku: niebieski, żółty, różowy, biały, szary
(531) 01.15.14, 01.15.15, 01.01.05, 01.01.09, 26.13.01, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania.
(111) 303133
(220) 2017 03 23
(210) 469290
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) TRAFISTEL-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, PL.
(540) TRAFILUX
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż
narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowanie i współudział w targach handlowych.
(111) 303134
(220) 2017 03 23
(210) 469294
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków, PL.
(540) BEVERAGE CITY
(540)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 32 aperityfy 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, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezal-

(111) 303136
(220) 2017 03 23
(210) 469307
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 05
(732) CROSS MEDIA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Cross Media PR
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 303137
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała, PL.
(540) c carpatree
(540)

(210) 469311

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież wodoodporna, apaszki, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy,
bluzy z kapturem, bluzy dziecięce, kombinezony, buty, buty sportowe, chusty, czapki, dresy, garnitury, getry, gorsety, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki gimnastyczne, koszulki termoaktywne, krawaty,
kurtki, legginsy, majtki, marynarki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki,
poncza, pończochy, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy,
spodnie, spodenki, spodnie sportowe, spódnice, spódnico-spodenki,
staniki, staniki sportowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki,
swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szlafroki, szorty, szorty sportowe,
tank-topy, T-shirty, topy, crop-topy.
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(111) 303138
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) RUDNIK MICHAŁ VIA SANTA, Rększowice, PL.
(540) DYSTRYBUCJA KATOLICKA
(540)

(210) 469312

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.13.02, 24.13.24, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02,
26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi aukcji internetowych poprzez sieć Internet, reklama za pośrednictwem Internetu, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, zgromadzenie na stronach
internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów pokazujących i opisujących towary, takie jak dewocjonalia, książki i pozostałe
artykuły drukowane, artykuły papiernicze, pudełka i opakowania,
gry i zabawki, obrazy, ikony, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje, różańce, świece, artykuły biżuteryjne, artykuły ze stopów
metali i metali szlachetnych, odzież, utrwalone na nośnikach informacje i dane w postaci filmów, muzyki, obrazów, publikacji tekstowych i programów multimedialnych i świadczenie usług pozwalających te towary swobodnie oglądać i kupować, promocja sprzedaży
dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku
za pośrednictwem Internetu, usługi informacji statystycznych za pośrednictwem Internetu, sprzedaż i oferowanie towarów takich jak dewocjonalia, książki i pozostałe artykuły drukowane, artykuły papiernicze, pudełka i opakowania, gry i zabawki, obrazy, ikony, statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, różańce, świece, artykuły
biżuteryjne, artykuły ze stopów metali również metali szlachetnych,
odzież, utrwalone na nośnikach informacje i dane w postaci filmów,
muzyki, obrazów, publikacji tekstowych i programów multimedialnych i świadczenie usług sprzedaży tych towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi zarządzania sprzedażą.
(111) 303139
(220) 2017 03 24
(210) 469413
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) TPP THERMOPLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) inovgreen
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe.
(111) 303140
(220) 2017 03 24
(210) 469420
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) SALMON&MORE ŁOSOŚ WĘDZONY Z MAGNEZEM Mg ALMAR
KING OF SALMON
(540)

Kolor znaku: biały, szary, niebieski, pomarańczowy
(531) 24.17.15, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.
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(111) 303141
(220) 2017 01 24
(210) 466555
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) TARGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Targeo
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 303142
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Delikatesy 13
(540)

(210) 469426

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie,
magazynie fabrycznym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi
w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usługi siłowni, usługi klubów i dyskotek,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni,
barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal na posiedzenia,
usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 303143
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Concept 13 RESTAURACJA
(540)

(210) 469427

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie,
magazynie fabrycznym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi
w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usługi siłowni, usługi klubów i dyskotek,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni,
barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal na posiedzenia,
usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 303144
(220) 2017 03 24
(210) 469428
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
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(540) Revolu Multi Protect
(510), (511) 1 aceton, aktywatory chemiczne do preparatów kosmetycznych, preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej do celów kosmetycznych, preparaty biologiczne do celów innych, niż medyczne
lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do stosowania w przemyśle kosmetycznym, środki chemiczne dla
przemysłu, odczynniki chemiczne, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów kosmetycznych,
substancje chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatory do użytku w produkcji kosmetyków, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne do stosowania w kosmetyce,
enzymy do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy do celów kosmetycznych, estry, glinki, kwasy, kwasy do stosowania w przemyśle kosmetycznym, kwasy do użytku w produkcji kosmetyków, neutralizatory kwasów, silikony, surowe materiały chemiczne
do tworzenia produktów kosmetycznych, składniki i materiały chemiczne do zastosowania w kosmetykach, składniki na bazie kolagenu
do preparatów kosmetycznych, środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków, środki złuszczające do użycia w produkcji kosmetyków, preparaty chemiczne do użytku w produktach kosmetycznych,
polimerowe środki chemiczne do użytku w przemyśle kosmetycznym,
środki chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków, pochodne wosku pszczelego do emulgowania do zastosowania w produkcji preparatów kosmetycznych, białko stosowane w produkcji kosmetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne
do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do stosowania w produkcji kosmetyków, substancje chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków zapachowych, środki pochłaniające promieniowanie ultrafioletowe do użytku w kosmetykach, 3 kosmetyki, kosmetyki
do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji
skóry ciała i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny,
błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające,
kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych,
masła do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych,
mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające
od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące,
mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji
włosów, 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, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs,
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów,
środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda
toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi
do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure, olejki
do użytku kosmetycznego, 42 analizy chemiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kosmetyki, usługi dla
chemii, doradztwo w zakresie składu i zastosowania produktów kosmetycznych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań, udostępnianie miejsca na serwerach jako strony
internetowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kosmetycznej, testowanie kosmetyków,
kontrola jakości, kontrola kosmetyków, badania w dziedzinie kosme-
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tyki, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania laboratoryjne
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób
trzecich, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie,
usługi stylizacji włosów, usługi trychologiczne, usługi kosmetyczne,
manicure, masaż, salony piękności, SPA, usługi sauny, solaria, odnowa
biologiczna, pedicure, gabinety kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne,
usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, chirurgia
plastyczna, domy opieki, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania
leków recepturowych, opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, usługi
optyczne, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoriów, usługi terapeutyczne, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik
medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi aptekarskie
w zakresie przygotowywania i wydawania lekarstw.

(111) 303145
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) concept 13
(540)

(210) 469429

(531) 26.11.01, 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie,
magazynie fabrycznym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi
w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usługi siłowni, usługi klubów i dyskotek,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni,
barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal na posiedzenia,
usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 303146
(220) 2017 03 24
(210) 469431
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) ALMAR KING OF SALMON SALMON & MORE ŁOSOŚ WĘDZONY
Z WITAMINAMI AE
(540)

Kolor znaku: biały, szary, zielony, niebieski, pomarańczowy
(531) 25.01.15, 17.02.01, 01.15.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.
(111) 303147
(151) 2017 09 26

(220) 2017 03 24
(441) 2017 06 12

(210) 469432
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(732) KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TRADYCYJNA RECEPTURA PIWOWAR Doskonały smak
Premium
(540)
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Kolor znaku: biały, czarny, złoty, czerwony, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 24.01.10
(510), (511) 32 piwo.

nie informacji medycznej, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi badań krwi,
usługi badania wzroku, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi dentystyczne, usługi diagnostyki medycznej, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa
dietetycznego, usługi fizjoterapii, usługi informacji medycznej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi kosmetyczne, usługi
lekarskie, usługi medyczne, usługi okulistyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale,
usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi
prywatnych szpitali, usługi spa medycznych, usługi udostępniania
placówek medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi
w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie medycyny sportowej,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, wynajem sprzętu dla
celów medycznych, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody,
zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie obiektów i sprzętu
długoterminowej opieki.

(111) 303148
(220) 2017 03 28
(210) 469593
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) PAUL ROMAN BERNAT ANRONET AGENCJA REKLAMOWA
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) KOSZULKI POLSKA
(540)

(111) 303150
(220) 2017 03 28
(210) 469599
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 24.09.05, 24.09.25, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, marketing, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych.

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni
lub sklepie ze sprzętem turystycznym i/lub sportowym i/lub rehabilitacyjnym w tym rowerami i częściami zamiennymi do rowerów oraz
akcesoriami rowerowymi, jak również z odzieżą sportową i obuwiem
sportowym w tym ubraniami i butami kolarskimi, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie zamówień online, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów rowerowych.

(111) 303149
(220) 2017 03 28
(210) 469596
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 05
(732) TABISZ JAKUB OSTMENT GROUP, Ochojno, PL.
(540) sm sport medicum
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania sprawności fizycznej, chirurgia,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo medyczne, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, higiena i pielęgnacja urody, informacja medyczna, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje medyczne,
leczenie alergii, masaż, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzorowanie diety,
pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, prowadzenie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy
chorób, rehabilitacja fizyczna, świadczenie pomocy medycznej,
świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki
zdrowotnej, szpitale, udostępnianie obiektów medycznych, udziela-

(111) 303151
(220) 2017 03 28
(210) 469602
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE
(540)

Kolor znaku: biały, szary, niebieski, czerwony, fioletowy, zielony,
żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni
lub sklepie ze sprzętem turystycznym i/lub sportowym i/lub rehabilitacyjnym w tym rowerami i częściami zamiennymi do rowerów oraz
akcesoriami rowerowymi, jak również z odzieżą sportową i obuwiem
sportowym w tym ubraniami i butami kolarskimi, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie zamówień online, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów rowerowych.
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(111) 303152
(220) 2017 03 28
(210) 469603
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) PACYGA KRZYSZTOF PACYGA IMPORT-EXPORT, Kuków, PL.
(540) pacyga meble
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble tapicerowane, meble dla
dzieci, nadmuchiwane meble, meble na miarę (do zabudowy), meble
do przewijania niemowląt, stoły, fotele, krzesła, pufy [meble], łóżka,
pościel, materace, poduszki, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf
wnękowych i garderob [części mebli], wyroby stolarskie, półki, osprzęt
niemetalowy do mebli, blaty [części mebli], elementy meblowe, osłony przeciwuderzeniowe do mebli, płyty meblowe, pudła do przechowywania [meble], skrzynie do przechowywania [meble], ramy,
zestawy mebli, akcesoria do przechowywania ubrań, dekoracyjne
panele drewniane, dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, lustra, ramki do obrazków i zdjęć, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi.
(111) 303153
(220) 2017 03 28
(210) 469604
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) PACYGA KRZYSZTOF PACYGA IMPORT-EXPORT, Kuków, PL.
(540) pacyga meble
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble tapicerowane, meble dla
dzieci, nadmuchiwane meble, meble na miarę (do zabudowy), meble
do przewijania niemowląt, stoły, fotele, krzesła, pufy [meble], łóżka,
pościel, materace, poduszki, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf
wnękowych i garderob [części mebli], wyroby stolarskie, półki, osprzęt
niemetalowy do mebli, blaty [części mebli], elementy meblowe, osłony przeciwuderzeniowe do mebli, płyty meblowe, pudła do przechowywania [meble], skrzynie do przechowywania [meble], ramy,
zestawy mebli, akcesoria do przechowywania ubrań, dekoracyjne
panele drewniane, dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, lustra, ramki do obrazków i zdjęć, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi.
(111) 303154
(220) 2017 03 29
(210) 469656
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 05
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) SALTA N PLUS
(510), (511) 2 farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, mieszanki farb,
konserwanty (murarskie-) [farby], środki konserwujące cement [farby], powłoki antykorozyjne [farby], mieszanki uszczelniające [farby
i oleje], materiały do ochrony drewna [farba], środki konserwujące
do metali [farby], środki konserwujące do budynków [farby], środki
konserwujące do powierzchni budynków [farby], środki konserwujące do kamieniarki w postaci farb, powłoki, mieszanki powłok ochronnych [farby], lakiery, pigmenty, pigmenty w proszku, pigmenty
do farb, pigmenty w postaci płynnej, barwniki, koloranty, pigmenty
i tusze, powłoki zawierające pigment stosowane jako farby.

(111) 303155
(220) 2017 03 29
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) EUROCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, PL.
(540) EUROCOLOR Okno. Serce domu
(540)

Nr 3/2018
(210) 469658

Kolor znaku: fioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 okiennice okienne niemetalowe, ramy i profile okienne niemetalowe, zespoły okienne, okna skrzynkowe, szkło okienne
dla budownictwa, parapety niemetalowe, żaluzje okienne niemetalowe zewnętrzne, drzwi niemetalowe, 37 usługi serwisowe w zakresie obmiarów dla potrzeb montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
usługi związane z montażem, naprawami, konserwacją i renowacją
stolarki okiennej i drzwiowej, usługi nadzoru nad montażem nowej
stolarki budowlanej, świadczenie napraw pogwarancyjnych na wyroby stolarki budowlanej u klienta.
(111) 303156
(220) 2017 03 29
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 05
(732) EUROCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, PL.
(540) alumore design & lifestyle
(540)

(210) 469662

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 otworowa stolarka aluminiowa.
(111) 303157
(220) 2017 03 29
(210) 469664
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) GEBRAUT NACH DEM REINHEITSGEBOT VOM 1516
BRAUTRADITION Grünengold<br />PILSENER IMPORTIERTES BIER
PREMIUM PILS GUTE BIERQUALITÄT
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały, czarny, szary, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.11.15, 05.13.11, 24.01.05, 24.03.01,
19.08.07, 25.01.01, 25.03.03
(510), (511) 32 piwa.
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(111) 303158
(220) 2017 03 30
(210) 469720
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) PIECHOWSKI JACEK, PIECHOWSKA MAGDALENA HORYZONT
SPÓŁKA CYWILNA, Zaczernie, PL.
(540) cafeduo
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, beżowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.04, 01.15.11, 05.07.01
(510), (511) 43 usługi kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, kawiarni, kafeterii, herbaciarni, barów, przygotowywanie żywności na wynos.
(111) 303159
(220) 2017 03 30
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 469721

Kolor znaku: czarny, szary, żółty, niebieski, różowy, biały
(531) 29.01.15, 16.03.13, 26.07.25
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, katalogi
elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach oraz ładowalne, e-booki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych,
16 materiały drukowane, wydawnictwa na nośnikach papierowych,
czasopisma branżowe, periodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury, ulotki, książki, publikacje reklamowe, 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie reklamy i poligrafii, tworzenie
komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie bazami danych, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub internetu, agencje reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, zapewnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, badania w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dostarczanie informacji na temat reklamy,
dostarczanie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów
reklamowych, reklam, usługi w zakresie kształtowania wizerunku
i jego identyfikacji, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu
kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania
towarów i usług osób trzecich, pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, consulting, badania poziomu obsługi klientów, 41 usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, szkolenia
w zakresie reklamy, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
konferencji i seminariów związanych z reklamą, organizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych
z kulturą, turystyką lub edukacją, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
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udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej.

(111) 303160
(220) 2017 03 30
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) RemaDays
(540)

(210) 469723

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.05.25
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, katalogi
elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach oraz ładowalne, e-booki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych,
16 materiały drukowane, wydawnictwa na nośnikach papierowych,
czasopisma branżowe, periodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury, ulotki, książki, publikacje reklamowe, 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie reklamy i poligrafii, tworzenie
komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie bazami danych, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, agencje reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, zapewnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, badania w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dostarczanie informacji na temat reklamy,
dostarczanie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów
reklamowych, reklam, usługi w zakresie kształtowania wizerunku
i jego identyfikacji, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu
kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania
towarów i usług osób trzecich, pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, consulting, badania poziomu obsługi klientów, 41 usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, szkolenia
w zakresie reklamy, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
konferencji i seminariów związanych z reklamą, organizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych
z kulturą, turystyką lub edukacją, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej.
(111) 303161
(220) 2017 03 30
(210) 469726
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) REMA
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, katalogi
elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach oraz ładowalne, e-booki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych,
16 materiały drukowane, wydawnictwa na nośnikach papierowych,
czasopisma branżowe, periodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury, ulotki, książki, publikacje reklamowe, 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestru certyfikowa-
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nych profesjonalistów w dziedzinie reklamy i poligrafii, tworzenie
komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie bazami danych, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, agencje reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, zapewnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, badania w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dostarczanie informacji na temat reklamy,
dostarczanie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów
reklamowych, reklam, usługi w zakresie kształtowania wizerunku
i jego identyfikacji, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu
kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania
towarów i usług osób trzecich, pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, consulting, badania poziomu obsługi klientów, 41 usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, szkolenia
w zakresie reklamy, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
konferencji i seminariów związanych z reklamą, organizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych
z kulturą, turystyką lub edukacją, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej.

(111) 303162
(220) 2017 03 30
(210) 469730
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń, PL.
(540) lenart_
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 drzwi do mebli, fotele, kanapy, komody, kontuary,
kredensy, kredensy kuchenne, kwietniki, krzesła, lustra, ławy, łóżeczka dziecięce, łóżka, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble
szkolne, meblościanki, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, parawany, regały, sofy, stoły, stoliki, szafy, szafki, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, 37 stolarstwo meblowe, konserwacja mebli,
naprawy tapicerskie, renowacja mebli, tapicerowanie mebli.
(111) 303163
(220) 2017 03 30
(210) 469731
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń, PL.
(540) L
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 drzwi do mebli, fotele, kanapy, komody, kontuary,
kredensy, kredensy kuchenne, kwietniki, krzesła, lustra, ławy, łóżeczka dziecięce, łóżka, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble
szkolne, meblościanki, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do me-

Nr 3/2018

bli, parawany, regały, sofy, stoły, stoliki, szafy, szafki, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, 37 stolarstwo meblowe, konserwacja mebli,
naprawy tapicerskie, renowacja mebli, tapicerowanie mebli.

(111) 303164
(220) 2017 03 31
(210) 469777
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) FUNDACJA DKMS, Warszawa, PL.
(540) Komórkomania
(510), (511) 41 akcje edukacyjno-informacyjne na temat idei dawstwa szpiku kostnego w szkołach.
(111) 303165
(220) 2017 03 31
(210) 469788
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) TRYTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) TRYTYTKA
(510), (511) 20 zaciski niemetalowe do kabli, zaciski z tworzyw
sztucznych do kabli i rur, opaski niemetalowe do kabli, opaski
z tworzyw sztucznych do kabli i rur, uchwyty niemetalowe do kabli,
uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, elementy napinające, niemetalowe [napinacze], nakrętki napinające niemetalowe,
niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe elementy
złączne, niemetalowe klamry do rur, niemetalowe paski do spinania
kabli, ściągacze niemetalowe, niemetalowe zaciski spinające, zaciski
zabezpieczające niemetalowe.
(111) 303166
(220) 2017 03 31
(210) 469789
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) TRYTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) TRYTYT
(510), (511) 6 metalowe końcówki do przewodów, metalowe końcówki do kabli, dławice metalowe, złączki metalowe do przewodów,
złączki metalowe do kabli, przepusty metalowe, metalowe elementy
wyposażenia rozdzielnie, narzędzia elektroinstalatorskie, zaciski metalowe do kabli, zaciski metalowe rur, opaski metalowe do kabli, opaski metalowe do rur, uchwyty metalowe do kabli, uchwyty metalowe
do kabli lub rur, metalowe elementy napinające, nakrętki napinające
metalowe, metalowe bransoletki identyfikacyjne, metalowe elementy złączne, metalowe klamry do rur, metalowe paski do spinania
kabli, ściągacze metalowe, metalowe zaciski spinające, zaciski zabezpieczające metalowe, 20 zaciski niemetalowe do kabli, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli i rur, opaski niemetalowe do kabli, opaski
z tworzyw sztucznych do kabli i rur, uchwyty niemetalowe do kabli,
uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, niemetalowe elementy napinające, nakrętki napinające niemetalowe, niemetalowe
bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe elementy złączne, niemetalowe klamry do rur, niemetalowe paski do spinania kabli, ściągacze
niemetalowe, niemetalowe zaciski spinające, zaciski zabezpieczające niemetalowe, niemetalowe rurki termokurczliwe, niemetalowe
końcówki do przewodów, niemetalowe końcówki do kabli, dławice
niemetalowe, przepusty niemetalowe, złączki niemetalowe do przewodów, złączki niemetalowe do kabli, izolacje niemetalowe, izolacje żelowe, izolacje żywiczne, taśmy niemetalowe, taśmy izolacyjne
niemetalowe, niemetalowe izolacje połączeń, niemetalowe izolacje kabli, niemetalowe izolacje przewodów, niemetalowe gniazda
do przewodów, niemetalowe kanały kablowe, niemetalowe korytka
do przewodów, niemetalowe korytka do kabli, niemetalowe korytka
grzebieniowe, niemetalowe tabliczki opisowe, niemetalowe elementy wyposażenia rozdzielni.
(111) 303167
(220) 2017 03 31
(210) 469792
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) ROSZYK JACEK, Dąbrówka, PL.
(540) JRR Investments
(510), (511) 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
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sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie wycen, usługi depozytów sejfowych, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, usługi powiernicze, zarządzanie finansami, obrót
towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, pośrednictwo pieniężne, udzielanie informacji związanych z obrotem papierami wartościowymi
oraz kontraktami terminowymi na indeksy papierów wartościowych
na rynkach zagranicznych, usługi w zakresie obrotu finansowego,
zapewnianie kapitału obrotowego, tworzenie funduszów inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, inwestycje kapitałowe,
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, analizy finansowe, doradztwo oraz informacje w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, podatkowych.

(111) 303168
(220) 2017 03 31
(210) 469793
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Technologia Biozgodności
(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, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, lecznicze preparaty toaletowe, szampony lecznicze, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi .
(111) 303169
(220) 2017 04 03
(210) 469879
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) U1 UONE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.01.02, 02.01.16, 02.01.20, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.21, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki,
bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze],
czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki
do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry
[ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska],
gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież],
kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, leggin-
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sy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy,
napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie,
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie
wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia
metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki,
peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki nie papierowe, taśmy do spodni pod stopy,
togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki,
welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze,
28 amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów
bilardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki],
bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń
paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki
z materiałów syntetycznych, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki,
dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające,
dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany
maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych,
gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez
sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne],
koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach
[zabawki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych,
kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki
na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka
dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki,
maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami,
modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki
[artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze
na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły
sportowe], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety
[zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane
do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory
do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice base-
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ballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier],
rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty
zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze
[tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły
sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra
focza [pokrycia na narty], smycze do desek surfingowych, spławiki
wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły
do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców,
szachownice, szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby
na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny,
trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka
dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż
wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla dzieci
[mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, wskaźniki
brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki dla zwierząt domowych,
zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony
do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu
do modeli samolotów w pomniejszonej skali.

(111) 303170
(220) 2017 04 05
(210) 469999
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) BRODA AGNIESZKA BIAR BEAUTY GROUP, Katowice, PL.
(540) Biar Beauty.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, 5 produkty, substancje i preparaty kosmetyczne dla celów leczniczych, produkty
farmaceutyczne i lecznicze, 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, do wykonywania makijażu, stylizacji brwi, przedłużania i zagęszczania rzęs, microbladingu,
makijażu permanentnego, 21 przybory kosmetyczne do użytku przy
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, do wykonywania makijażu, stylizacji brwi, przedłużania i zagęszczania rzęs, microbladingu,
makijażu permanentnego, 41 usługi związane z przeprowadzaniem
szkoleń i kształcenia w zakresie kosmetyki i urody, w tym dotyczących makijażu, manicure, pedicure, wizażu, przedłużania paznokci,
przedłużania rzęs, stylizacji ubioru, analizy kolorystycznej.
(111) 303171
(220) 2017 04 18
(210) 470586
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) HIR RADOSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZOSZKOLENIOWE, Dobre Miasto, PL.
(540) H HIRPOL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01, 24.15.21, 26.13.25
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(510), (511) 37 wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi
jako maszyny budowlane, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
41 edukacja, informacje o edukacji, edukacja jako nauczanie, kształcenie praktyczne jako pokazy, organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie konkursów jako edukacja lub
rozrywka, usługi szkół jako edukacja.

(111) 303172
(220) 2017 04 18
(210) 470596
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) WARYSZAK-PSUJ JUSTYNA, Lublin, PL.
(540) STUDIO FLORYSTYCZNE FIORE
(510), (511) 31 rośliny, kwiaty, żywe kwiaty, świeże kwiaty, kwiaty
cięte, kwiaty naturalne, kwiaty suszone, bukiety z kwiatów żywych,
wieńce z kwiatów żywych, dekoracje z kwiatów żywych, dekoracje
z kwiatów suszonych, 35 sprzedaż kwiatów, sprzedaż bukietów,
wieńców, dekoracji z kwiatów, 44 usługi florystyczne.
(111) 303173
(220) 2017 04 19
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) BEREZA MARIUSZ, Jaworznik, PL.
(540) JOKER
(540)

(210) 470631

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 303174
(220) 2017 04 19
(151) 2017 09 19
(441) 2017 05 29
(732) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Absolvent Talent Days
(540)

(210) 470635

Kolor znaku: czarny, granatowy, niebieski, fioletowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie head-huntigu [łowców talentów],
usługi rekrutacji personelu, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
opracowywanie CV dla osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 doradztwo
zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie
i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, konkursów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, nauczanie, kształcenie, informacja o edukacji, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia.
(111) 303175
(220) 2017 04 19
(210) 470637
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sępólno Krajeńskie, PL.
(540) animax
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(111) 303180
(220) 2017 04 20
(210) 470718
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) TJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TRADING JAM
(540)

(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 ściółki, podsypki, żwirki dla zwierząt.
(111) 303176
(220) 2017 04 19
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) BULWICKA ANNA, Gliwice, PL.
(540) B. loves plates
(540)

(210) 470638

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, fioletowy,
czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, jasnozielony, czarny
(531) 02.09.01, 17.02.01, 17.02.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu,
preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, zestawy kosmetyków, naklejane ozdoby na paznokcie, akcesoria do zdobienia
paznokci, 44 usługi manicure, salony piękności, usługi wizażystów,
szkolenia z zakresu zdobienia paznokci .
(111) 303177
(220) 2017 04 19
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków, PL.
(540) G GROTEK BRACIA
(540)

1023

(210) 470639

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, nagrania audio i wideo, nagrania
multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania
wideo, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z muzyką, nagrania cyfrowe, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, marketing internetowy, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie targów i wystaw, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, doradztwo finansowe, analizy i wyceny finansowe, transakcje
finansowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, kongresów i sympozjów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia i badania edukacyjne, 42 naukowe
i techniczne usługi badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, doradztwo i usługi komputerowe, usługi
doradztwa informatycznego, oprogramowanie komputerowe, badania naukowe, usługi badawczo-rozwojowe, tworzenie, projektowanie i aktualizowanie stron i witryn internetowych .
(111) 303181
(220) 2017 04 21
(210) 470730
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Galaretka KRYSTALICZNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, jasnozłoty, ciemnozłoty, czarny
(531) 24.01.05, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(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.
(111) 303178
(220) 2017 04 19
(210) 470646
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) KIRYZIUK ANDRZEJ RADUGA, Warszawa, PL.
(540) RADUGA
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwa korzenne, piwa słodowe, piwa smakowe, piwa rzemieślnicze, piwa pszeniczne, brzeczka
piwna, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty
chmielu do produkcji piwa.
(111) 303179
(220) 2017 04 19
(210) 470648
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) ALASKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.

Kolor znaku: biały, srebrny, jasnoniebieski, niebieski, jasnożółty,
żółty, zielony, czerwony, fioletowy, czarny
(531) 08.01.15, 08.01.25, 05.07.08, 05.07.22, 05.07.26, 11.03.02,
17.02.02, 29.01.15
(510), (511) 29 galaretki owocowe, 30 desery w proszku.
(111) 303182
(220) 2017 04 21
(210) 470733
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) ZMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) ZMiD
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.11.02, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, pozyskiwanie do komputerowych baz danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie
cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, outsourcing [ doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 36 agencje kredytowe, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych,
faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne
wzajemne, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku
węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie
kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja muzyczna,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc
na pokazy, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja].

Nr 3/2018

(111) 303183
(220) 2017 04 21
(210) 470742
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) ZMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZMID
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie
cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, outsourcing [ doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 36 agencje kredytowe, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych,
faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne
wzajemne, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku
węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie
kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja muzyczna,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc
na pokazy, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja].

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 303184
(220) 2017 04 21
(210) 470743
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) CZAJKOWSKA MAGDALENA LUCYNA FIZJOMEDIKA,
Warszawa, PL.
(540) FIZJOMEDIKA KOMPLEKSOWA REHABILITACJA
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 44 fizjoterapia.
(111) 303185
(220) 2017 04 21
(210) 470746
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Słodka Chwila
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 konserwowane, mrożone,
suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce kandyzowane, orzechy
i pestki przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych
owoców, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, przeciery owocowe w formie musów, pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczywa na bazie
orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło orzechowe,
produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, napoje mleczne
zawierające owoce, 30 produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze i słodycze,
guma do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta, ciastka,
herbatniki, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z produktów
zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy
jako produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada i desery, sosy
owocowe, pasty do pieczywa na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, miód, napoje kawowe, kakaowe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje z lodów, czekoladowe napoje
spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, napoje
na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, 32 napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, owocowe i warzywne napoje typu smoothie,
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies.
(111) 303186
(220) 2017 04 21
(210) 470749
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) GODUŃSKI WOJCIECH P.P.H.U. WOJTEX, Złotniki, PL.
(540) ZJEMY.CO
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne,
usługi realizacji zamówień posiłków przez Internet.
(111) 303187
(220) 2017 04 21
(210) 470771
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) CEMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) centromasz
(510), (511) 7 akcesoria [przystawki] do koparek, akcesoria [przystawki] do buldożerów, górnicze koparki [maszyny], koparki, koparki
będące maszynami samobieżnymi, koparki będące ruchomymi maszynami, koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne,
koparki jednonaczyniowe podsiębierne, koparki [maszyny do prac
ziemnych], wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, cylindry
do maszyn, koła maszyn, pompy, łożyska, 12 części i akcesoria do po-
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jazdów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, obręcze do piast kół, obwody hydrauliczne do pojazdów, obręcze kół
pojazdów, piasty kół pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych,
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów
lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów,
tarcze hamulcowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, hydrauliczne przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, łańcuchy
sworzniowe tulejkowe do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe zębate do pojazdów lądowych, obrotowe silniki hydrauliczne
do pojazdów lądowych, serwomotory do pojazdów lądowych. silniki
diesla do pojazdów lądowych, silniki diesla z turbiną do pojazdów lądowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, naprawa
opon, naprawa pomp, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wyważanie opon, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, instalacja części
zamiennych do pojazdów, instalowanie części do pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów.

(111) 303188
(220) 2017 04 21
(210) 470775
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) KL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czersk, PL.
(540) BELLO & FRIENDS AUTHENTIC PET FOOD
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.01.15, 26.11.05, 03.01.08, 05.03.15, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt domowych, 18 gryzaki
ze skóry surowej dla psów, kagańce, obroże dla zwierząt domowych,
odzież dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt, 28 gry, zabawki
i przedmioty do zabawy dla zwierząt, 31 karma dla zwierząt domowych.
(111) 303189
(220) 2017 04 21
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) ORZECHOWSKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) trenuj ŚWIADOMIE
(540)

(210) 470776

Kolor znaku: ciemnoszary, żółty, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 02.09.25, 21.03.13, 26.01.06,
26.01.14, 26.04.16
(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
usługi w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe
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siłowe i poprawiające kondycję, usługi siłowni związane z treningiem
siłowym, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego,
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on line, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego,
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, prowadzenie treningów
sztuki walki, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie).

(111) 303190
(220) 2017 04 21
(210) 470779
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) GATEMEEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 303191
(220) 2017 04 21
(210) 470789
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) PIOTROWSKA MAŁGORZATA, Suchy Las, PL.
(540) TimoSimo
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria
do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], kasetki na biżuterię
[szkatułki], kolczyki, kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki
[biżuteria], medale, medaliony [biżuteria], misbaha [sznury modlitewne], naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici
ze srebra (biżuteria), odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z gagatu,
ozdoby z żółtego bursztynu, pierścionki [biżuteria], posążki z metali
szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, różańce, spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy,
zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], zwijane etui na biżuterię, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki
[artykuły biurowe], akwarele, albumy do wklejania, bielizna stołowa
papierowa, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, girlandy papierowe, globusy, kalendarze,
kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
katalogi, komiksy, książki, notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, osłony z papieru na doniczki, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, periodyki [czasopisma], podstawki na stół papierowe, pudełka z papieru
lub kartonu, rysunki, serwetki stołowe papierowe, śliniaki papierowe,
torby papierowe, zakładki do książek, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty do pisania lub rysowania, 24 bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa,
bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, ceraty
[obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, flagi z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, kapy na łóżka, kołdry, moskitiery,
narzuty na łóżka, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, papierowe
narzuty na łóżka, pledy podróżne, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, pokrowce
i narzuty na meble, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace,
poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, serwetki tekstylne, serwety na stół
niepapierowe, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki do twarzy,
wsypa [bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce na materace), zasłony,
zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, 25 alby, apaszki [chustki],
bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy,
buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic,
daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty],
gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty,
gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kapelusze papierowe [odzież], kąpielówki, kaptury [odzież],
kimona, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież],
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kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kwefy, podwiki, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce
[odzież], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia
głowy], mufki [odzież], mycki, piuski, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pelerynki, pelisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki
bez rękawów, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, poszewki, pulowery, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, śliniaki niepapierowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szarfy [do ubrania], szlafroki, turbany, walonki [buty filcowe], woalki,
welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze,
28 bąki [zabawki], balony, domki dla lalek, dzwonki na choinkę, figurki
do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, karty
do bingo, karty do gry, konie na biegunach [zabawki], lalki, latawce,
łóżka dla lalek, marionetki, maski zabawkowe, maty z zabawkami dla
niemowląt, misie pluszowe, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], papierowe czapeczki na przyjęcia,
plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], śmieszne
gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], szachownice, szachy, ubranka dla lalek, układanki [puzzle], warcaby, zabawki,
zabawki wypchane, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania
[zabawki].

(111) 303192
(220) 2017 04 21
(210) 470791
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) CZAJKOWSKI SŁAWOMIR GENERAL PROTECTION AND
SAFETY, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.16, 24.01.01, 24.01.25, 24.17.05, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi
w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 303193
(220) 2017 04 24
(210) 470800
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SuperSalt salt plus
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, żółty, biały
(531) 24.13.01, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 5 sól do celów leczniczych, sole do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, 30 sól
spożywcza, dodatki smakowe i przyprawy.

(111) 303194
(220) 2017 04 24
(210) 470803
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SULIKOWSKA-KOLBUSZ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE HELEN, Szczecinek, PL.
(540) COBRA LOOK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 03.11.01, 03.11.24, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 artykuły optyczne, filtry optyczne, filtry polaryzacyjne, filtry ze szkła optycznego, okulary, okulary słoneczne i soczewki
kontaktowe, futerały na urządzenia optyczne, obiektywy [soczewki]
optyka, okulary do makijażu, okulary inteligentne, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, osłony boczne do okularów, pryzmaty [optyka], pryzmaty do celów optycznych, półfabrykaty soczewek, soczewki [szkła] optyczne, soczewki antyrefleksyjne,
soczewki optyczne, soczewki powiększające oczy, soczewki z tworzywa sztucznego, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, części do okularów, mostki
do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, okulary lodowcowe, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów wykonane z metalu, oprawki do okularów wykonane
z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych,
oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, przeciwsłoneczne okulary na receptę, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku,
soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, woreczki
na okulary, zapasowe soczewki do okularów, zauszniki do okularów
przeciwsłonecznych, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, etui
na akcesoria optyczne, etui na okulary, etui na okulary dziecięce,
futerały na obiektywy, futerały na okulary, gogle korekcyjne do pływania, monokle, okulary, okulary dla dzieci, okulary do czytania,
okulary ochronne, okulary optyczne, okulary polaryzacyjne, oprawki
do binokli, oprawki do monokli, oprawki do okularów, oprawki okularowe [puste], optyczne artykuły, osłony do okularów, pojemniczki
na szkła kontaktowe, półfabrykaty soczewek kontaktowych, smycze
do okularów, soczewki do okularów, łańcuszki do binokli, szkła kontaktowe, sznureczki do binokli, uchwyty do okularów, urządzenia
do mycia szkieł kontaktowych, zauszniki do okularów, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne,
futerały na okulary słoneczne, oprawki do okularów słonecznych,
paski do okularów przeciwsłonecznych, rzemienie do okularów, soczewki do okularów słonecznych, soczewki optyczne do okularów
słonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, sznurki
do okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów przeciwsłonecznych, 21 chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki].
(111) 303195
(220) 2017 04 24
(151) 2017 09 25
(441) 2017 06 05
(732) BARTOSIAK ŁUKASZ WIKTOR, Malewo, PL.
(540) S
(540)

(531) 27.01.06, 27.05.21, 26.01.01

(210) 470831
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(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, 7 maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, maszyny budowlane, urządzenia do przenoszenia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.

(111) 303196
(220) 2017 04 24
(151) 2017 09 25
(441) 2017 06 05
(732) BARTOSIAK ŁUKASZ WIKTOR, Malewo, PL.
(540) SCAPOL
(540)

(210) 470833

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, 7 maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, maszyny budowlane, urządzenia do przenoszenia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(111) 303197
(220) 2017 04 24
(210) 470834
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) BARTOSIAK ŁUKASZ WIKTOR, Malewo, PL.
(540) SCAPOL
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, 7 maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, maszyny budowlane, urządzenia do przenoszenia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(111) 303198
(220) 2017 04 24
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) PIDEK STANISŁAW, Żory, PL.
(540) DRUKARNIA oldprint
(540)

(531)
(510), (511) 16 druki.

(210) 470872
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(111) 303199
(220) 2017 04 24
(210) 470873
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) AROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzesko, PL.
(540) VIFER
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast, inne niż
olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb,
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty
sos], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna,
czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna,
kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody,
lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa
lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki
ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe galaretki
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pralinki,
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy,
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki
[ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago,
sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię
lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka,
tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor-
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ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy], 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, 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 napojów 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 odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 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 pomidory [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, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej), woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol
ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty, alkoholowe esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, 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,
alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.

(111) 303200
(220) 2017 04 25
(210) 470896
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) CHRISTIANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy, PL.
(540) CHIPSY PUSTELNIKA
(510), (511) 30 jadalne wafle, wafelki [artykuły spożywcze], opłatki,
chrupki zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy [produkty zbożowe],
chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, gotowe przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, przekąski
składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie
ze zboża, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski
wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski
wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych.
(111) 303201
(220) 2017 04 25
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, PL.
(540)
(540)

(210) 470906

(531) 27.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy multi-
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medialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa
elektroniczne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku; urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu
i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej; tablety,
audiobooki, ebooki, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu towarów
z branży: elektrycznej, elektronicznej, komputerowej, budowlanej,
meblarskiej, spożywczej, napoi alkoholowych i bezalkoholowych,
odzieżowej, obuwniczej, jubilerskiej, kosmetycznej, chemicznej,
papierniczej, księgarskiej, reklamowej, motoryzacyjnej, usług hotelarskich, usług turystycznych, usług deweloperskich, usług wydawniczych, usług telekomunikacyjnych, usług pośrednictwa nieruchomości, promowanie lub sprzedaż towarów lub usług poprzez programy
lojalnościowe lub partnerskie, administrowanie systemami sprzedaży w ramach programów lojalnościowych lub partnerskich, prowadzenie programów lojalnościowych lub partnerskich, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie: reklamy,
badania rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych, usługi
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon
i Internet, usługi w zakresie pośrednictwa telekomunikacyjnego on-line polegające na umożliwianiu: zlecenia usług, świadczenia usług,
zawierania umów kupna-sprzedaży, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne przez Internet, usługi przesyłania danych
przez Internet, przesyłanie informacji i komunikatów poprzez sieć
telefonów komórkowych i Internet; 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 informacj, w tym również informacji dotyczącej rozrywki, turystyki i sportu; usługi poczty elektronicznej; obsługa
internetowych forów dyskusyjnych; przesyłanie informacji SMSem,
MMSem; przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub
odbioru informacji urządzeń mobilnych.

(111) 303202
(220) 2017 04 25
(210) 470911
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) ORNATOWSKI ŁUKASZ CIACHO CAFE, Błeszno, PL.
(540) Mleczna
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, różowy, żółty, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, lody.
(111) 303203
(220) 2017 04 25
(210) 470919
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) SYNTAJ SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) BAUMAX
(510), (511) 2 powłoki bakteriobójcze [farby], powłoki poliuretanowe [farby], powłoki chroniące powierzchnie, powłoki w postaci farb,
powłoki przemysłowe w postaci farb, powłoki zawierające pigment
stosowane jako farby, powłoki z tworzyw sztucznych [farby] do celów budowlanych, powłoki do wykańczania betonu, powłoki żywiczne, powłoki z żywic epoksydowych, epoksydowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, farby do podłóg, farby do podłóg
betonowych, farby na bazie żywic syntetycznych, farby przemysłowe
do stosowania na powierzchniach betonowych, farby wodne, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, wykończenia poliuretanowe
[farby], transparentne materiały powlekające, produkty do zabezpieczania betonu, preparaty pigmentowe, preparaty w postaci farby,
pigmenty do żywic syntetycznych, mieszanki powłokowe w postaci
farb, mieszanki powłokowe w postaci lakierów, lakiery w postaci powłok, 19 cokół przypodłogowy niemetalowy, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały podłogowe (niemetalowe), powłoki [materiały budowlane].

(111) 303204
(220) 2017 04 25
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) KLUZA MATEUSZ, Kraków, PL.
(540) teczowa muzyka
(540)

1029
(210) 470923

Kolor znaku: szary, fioletowy, czarny, czerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony, niebieski, ciemnofioletowy
(531) 01.15.01, 24.17.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 dyski do nagrywania dźwięku i obrazu, w szczególności płyty CD, płyty DVD, 16 książki dla dzieci, śpiewniki, naklejki,
25 apaszki [chustki], 28 zabawki edukacyjne, zabawki muzyczne,
wstążki specjalnie dostosowane do wykorzystania w gimnastyce
rytmicznej, gry towarzyskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, akcesoriami malarskimi,
nagraniami muzycznymi, instrumentami muzycznymi, książkami dla
dzieci, zabawkami oraz grami za pośrednictwem sieci Internet oraz
w stacjonarnych punktach sprzedaży, 41 organizowanie koncertów,
usługi edukacyjne, usługi sprzedaży biletów na koncerty.
(111) 303205
(220) 2017 04 25
(210) 470926
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) KOGENERACJA ZACHÓD SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SmartEnergy System
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.13
(510), (511) 9 interaktywne systemy komputerowe, elektryczne
urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 35 pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii
elektrycznej za pośrednictwem kabli, dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, usługi doradztwa związane
z dystrybucją energii elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii, 42 doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, usługi inżynieryjne w dziedzinie
energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, programowanie
oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, opracowywanie
systemów do zarządzania energią i prądem.
(111) 303206
(220) 2017 04 25
(210) 470927
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) LASYK RYSZARD, GĄSIENICA-GŁADCZAN JÓZEF GIEWONT
SPÓŁKA CYWILNA, Zakopane, PL.
(540) GIEWONT APARTHOTEL
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 17.02.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe.
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(111) 303207
(220) 2017 04 26
(210) 470935
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 24.09.05
(510), (511) 17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termoizolacyjne, w tym: styropian i produkty styropianowe.
(111) 303208
(220) 2017 04 26
(210) 470938
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Termo Organika
(540)

Kolor znaku: złoty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.09.05, 26.04.02
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków, w tym do betonu, ceramiki i metalu, kleje, w tym kleje przemysłowe i budowlane, preparaty gruntujące, ceramika techniczna, tworzywa sztuczne zawarte
w tej klasie, 17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termoizolacyjne
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, izolacyjne farby, folie, taśmy i tkaniny, przewody, rury i osłony do nich, osłony i izolatory ceramiczne, siatki niemetalowe, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
styropian i produkty styropianowe, materiały do dociepleń, izolacji
wodnych i dźwiękowych, żywice syntetyczne i półprzetworzone,
19 niemetalowe materiały budowlane i wykończeniowe, w tym beton
i elementy betonowe, produkty bitumiczne, ceramika budowlana, cement, wapno, gips, glina, granit, szkło budowlane, techniczne i izolacyjne, kamień budowlany, spoiwa murarskie, drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje, listwy i płyty budowlane, 37 usługi budowlane
i remontowe budynków, wykonywanie izolacji i dociepleń.
(111) 303209
(220) 2017 04 26
(210) 470939
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA JONIEC, Tymbark, PL.
(540) OGRODZENIE ROMA
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe, drzwi metalowe,
konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby
ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg,
materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe,
palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, słupy cementowe, sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, 37 usługi budowlane,
naprawy i remonty z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt
ogrodzeniowych, bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
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kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa,
ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych
palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla budownictwa, słupów
cementowych, sztucznego kamienia .

(111) 303210
(220) 2017 04 26
(210) 470940
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA JONIEC, Tymbark, PL.
(540) OGRODZENIA JONIEC
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe, drzwi metalowe,
konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby
ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg,
materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe,
palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego
kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, słupy cementowe, sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, 37 usługi budowlane,
naprawy i remonty z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt
ogrodzeniowych, bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa,
ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych
palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla budownictwa, słupów
cementowych, sztucznego kamienia.
(111) 303211
(220) 2017 05 22
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) PLETI JAN, Zarzyce Wielkie, PL.
(540) DESCAR
(540)

(210) 471988

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 14.07.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 303212
(220) 2017 05 31
(210) 472393
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) smart choice
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.11.06, 26.11.09, 26.04.01, 26.04.10,
26.04.18, 29.01.13, 25.05.25, 27.05.01
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(510), (511) 9 baterie, baterie do ponownego ładowania, adaptery
baterii, akumulatorki do powtórnego naładowania, adaptery kart
komputera, adaptery elektryczne, akcesoria do montowania odbiorników radiowych, aktywne czujniki podczerwieni, akumulatory do pojazdów, akumulatory elektryczne, alarmowe systemy bezpieczeństwa
[inne niż do pojazdów], alarmy antywłamaniowe, alarmy dla niemowląt, alarmy pożarowe, anteny, aparaty fotograficzne, aparatura do odczytywania kart, aparatura do odtwarzania obrazu wideo, aparaty kinematograficzne, czasomierze do gotowania jajek [klepsydry], czujniki
ciśnienia w oponach, czytniki kart, drukarki komputerowe, edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, elektroniczne chipy pamięciowe z układem scalonym,
elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne przełączniki dotykowe,
elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektryczne gniazdka i kontakty, elektryczne kable interfejsowe, elektryczne zamki do drzwi, elektryczne znaki świecące, etui na okulary, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na płyty CD i DVD, elektroniczne etykietki na towary, filtry
optyczne, fotograficzne lampy błyskowe, futerały na laptopy, futerały
na elektroniczne notesy, gaśnice, kable elektryczne, kable elektroniczne, kable rozruchowe, kable rozruchowe do akumulatorów, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych,
karty kodowane, karty magnetyczne kodowane, karty mikroprocesorowe, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, karty telefoniczne,
kaski dla rowerzystów, kaski ochronne, klawiatury, kodowane karty
telefoniczne, komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, głośniki, głośniki komputerowe, głośniki samochodowe, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [elektryczne], gogle, futerały na przyrządy fotograficzne, futerały na telefony komórkowe, gry komputerowe(software),
gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, identyfikacyjne karty magnetyczne,
interfejsy komputerowe, kable do komputerów, gaśnice, książki dźwiękowe, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki akumulatorów, liczniki, maski do pływania, maski ochronne, mierniki głębokości bieżnika
opony, mikrofony, mikrokomputery, komputery osobiste, mikroskopy,
modemy komputerowe, monitory, monitory komputerowe, myszki
komputerowe, komputerowe akcesoria wskazujące, oprogramowanie komputerowe, nakrycia głowy do uprawiania sportu chroniące
przed urazami, okulary, ochronne okulary, odtwarzacze dźwięku,
odtwarzacze stereo, odtwarzacze wideo, piloty do urządzeń elektronicznych, podkładki pod myszki, podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym,
podstawki pod telewizory, pojemniki przystosowane do przechowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, pojemniki
przystosowane do przechowywania płyt kompaktowych, pokrowce
na laptopy, przedłużacze, przenośne urządzenia telekomunikacyjne,
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do pomiaru odległości, samochodowe zestawy audio, słuchawki, smartfony, sprzęt
audio, stojaki na głośniki, stojaki na sprzęt komputerowy, telefony
komórkowe, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty
do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów,
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nagrywania,
urządzenia do nagrywania filmów, urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do nauczania, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i przyrządy fotograficzne, wagi, wagi kuchenne, wagi łazienkowe, wykrywacze kabli, wyłączniki samoczynne, wzmacniacze, zestawy
słuchawkowe do telefonów, 11 abażury, autoklawy [elektryczne garnki
ciśnieniowe], elektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt,
lampki elektryczne na choinki, świecące numery do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, elektryczne lampy, urządzenia
do filtrowania akwariów, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, zapalarki do gazu, inhalatory [sauny], kabiny natryskowe, żarówki
do kierunkowskazów w pojazdach, kominki domowe, klosze do lamp,
lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, latarki, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, oświetlenie sufitowe, urządzenia do oświetlenia pojazdów, żarówki oświetleniowe, reflektory
do pojazdów, światła do rowerów, światła do samochodów, świeczniki
(lampy), żyrandole, umywalki, uszczelki do kranów wodociągowych,
filtry do wody pitnej, zlewozmywaki, żarówki elektryczne, poduszki
grzejące.

(111) 303213
(220) 2017 04 07
(210) 470141
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) KRUKOWSKA-NIKITIUK BARBARA GÓRA-SHAMSA SYLWIANA
CENTRUM STOMATOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa, PL.
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(540) elefant Centrum Stomatologii Dzieci i Młodzieży
(540)

Kolor znaku: szary, biały, fioletowy
(531) 03.02.01, 03.02.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi lekarzy specjalistów, kliniki
stomatologiczne, stomatologiczna opieka medyczna i ambulatoryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych.
(111) 303214
(220) 2017 04 07
(210) 470142
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skawina, PL.
(540) Caféa Cykoria & Kawa
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, biały, żółty, beżowy
(531) 01.15.07, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, ekstrakty z kawy i substytuty kawy, kawa zbożowa, mieszanki kaw zbożowych, kawa cykoriowa, ekstrakty z kawy cykoriowej, preparaty
roślinne zastępujące kawę, wszystkie wyżej wymienione produkty
również w postaci instant, preparaty kawowe do sporządzania napojów bezalkoholowych.
(111) 303215
(220) 2017 04 07
(210) 470143
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) FUNDACJA DKMS, Warszawa, PL.
(540) Szkoła z życiem
(510), (511) 41 akcje edukacyjno-informacyjne na temat idei dawstwa szpiku kostnego w szkołach.
(111) 303216
(220) 2017 04 07
(210) 470150
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) KOLODIY TARAS, s. Zubra, Pustomytivskyi r-n, Lvivska obl., UA.
(540) 1997 NALEWKI ZE LWOWA
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 07.03.02, 19.07.09, 19.07.25, 07.03.20, 27.07.01, 12.01.01,
19.09.03, 07.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 33 nalewki, gorzkie nalewki, 43 restauracje, kawiarnie,
bary.

(111) 303217
(220) 2017 04 07
(210) 470151
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) FUNDACJA DKMS, Warszawa, PL.
(540) Pedagog z życiem
(510), (511) 41 akcje edukacyjno-informacyjne na temat idei dawstwa szpiku kostnego w szkołach.
(111) 303218
(220) 2017 04 10
(210) 470239
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) MISIEK ALEKSANDRA LOKAL BAKERY, Katowice, PL.
(540) LOKAL BAKERY
(540)

(531) 27.01.05, 26.04.03
(510), (511) 30 bagietki, bajgle, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułeczki słodkie, bułka maślana [brioszka] z dżemem, bułka tarta, bułki,
chałwa, chleb i bułki, chleb razowy, chleb słodowy, chleb wielozbożowy, chleb z przyprawami, chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciasta,
ciasto francuskie, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], gotowe
desery [wyroby piekarnicze], kanapki, nadziewany chleb, słodkie
bułki, słodkie bułeczki, zakwas chlebowy, zaczyn, pieczywo zawarte w tej klasie, 43 kawiarnia, kafeterie [bufety], oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji.
(111) 303219
(220) 2017 04 10
(210) 470299
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) MICHALEC-RUSEK AGNIESZKA, Węgrzce Wielkie, PL.
(540) SMOGSTOP
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 9 maski przeciwpyłowe, maski
ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, 11 oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, filtry do masek przeciwpyłowych, filtry do masek
ochronnych, filtry do oczyszczaczy powietrza, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu suplementów diety i preparatów dietetycznych, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu masek przeciwpyłowych, masek ochronnych oraz filtrów do masek ochronnych, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu
oczyszczaczy powietrza oraz filtrów do oczyszczaczy powietrza,
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
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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, 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.

(111) 303220
(220) 2017 04 10
(210) 470309
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 26
(732) MIĄSKIEWICZ BOGDAN PROFI PARKIET II, Warszawa, PL.
(540) CM PROFILE
(540)

(531) 26.11.06, 26.11.25, 26.05.01, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 19 listwy niemetalowe, boazerie.
(111) 303221
(220) 2017 04 11
(210) 470321
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) KAMIŃSKI ANDRZEJ P.P.H.U. EL-TEM, Rybnik, PL.
(540) fastiGROOM
(540)

(531) 03.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 brzeszczoty stosowane w ręcznych przyrządach
do wyczesywania podszerstka zwierząt, maszynki do strzyżenia
zwierząt, nożyczki i maszynki do golenia dla zwierząt, grzebienie,
zgrzebła, 21 szczotki i grzebienie do pielęgnacji zwierząt.
(111) 303222
(220) 2017 04 11
(210) 470322
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) NANKIEWICZ MICHAŁ PSILTON, Gliwice, PL.
(540) PSILTON
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym sprzedaż on-line, artykułów dla
zwierząt, w tym spożywczych, przemysłowych produktów dla zwierząt, nawozów, oświetlenia, pokarmów, preparatów kosmetycznych
dla zwierząt, witamin i odżywek dla zwierząt, lekarstw i suplementów diety dla zwierząt, akcesoriów dekoracyjnych, karmy dla zwierząt, klatek, kojców, kuwet, toalet, transporterów, toreb, koszy,
plecaków, środków do pielęgnacji i higieny zwierząt, produktów kosmetycznych dla zwierząt, zabawek i akcesoriów dla zwierząt, obroży
i kolczatek dla zwierząt, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów
i zjazdów, usługi w zakresie opracowywania wydawnictw związanych z promocją organizatorów targów i wystaw gospodarczych,
targi i wystawy dla zwierząt, przeprowadzanie szkoleń dot. postępowania ze zwierzętami, posłuszeństwa, karmienia, organizacja imprez
sportowo-rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, doradztwo behawioralne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi groomerskie.
(111) 303223
(220) 2017 04 11
(210) 470326
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) GUCIO
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(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe,
sery twarogowe, sery miękkie, serki mascarpone, dipy serowe, sery
z przyprawami, serki z dodatkami w postaci ziaren, orzechów owoców, twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki smakowe.

(111) 303224
(220) 2017 04 11
(210) 470341
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) Arefe Ibrahim, Radlik, CZ.
(540) HASTEX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej tekstyliów
i dodatków krawieckich.
(111) 303225
(220) 2017 04 12
(210) 470380
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) scorpioneyewear
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej,
mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 35 sprzedaż artykułów medycznych o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek
kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu
do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów okulistycznych
i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich
tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
w hurtowni i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży,
obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży,
biżuterii, sprzętu optycznego, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć
głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu
optycznego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 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, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, 41 usługi w zakresie prowadzenia działalności
szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej,
usługi publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków
o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej, usługi publikowania książek, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe)
o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej.
(111) 303226
(220) 2017 04 12
(210) 470382
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE.
(540) PROFUSO
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 303227
(220) 2017 04 12
(210) 470389
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) HALNY
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, pojazdy lądowe, silniki do pojazdów lądowych, części i akcesoria należące do klasy 12 dla wszystkich
wyżej wymienionych towarów.
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(111) 303228
(220) 2017 04 12
(210) 470390
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) Tonny
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej,
mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 41 usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce handlowej i medycznej,
okulistycznej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji,
kongresów i sympozjów o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej, usługi publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej, usługi
publikowania książek, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej.
(111) 303229
(220) 2017 04 12
(210) 470392
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) MARVELLENS
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej,
mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne.
(111) 303230
(220) 2017 04 12
(210) 470394
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) URBAN IGA BALLEY & CO OPTYKA, Warszawa, PL.
(540) balleyco
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej,
mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 35 sprzedaż artykułów medycznych o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek
kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu
do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów okulistycznych
i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich
tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
w hurtowni i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży,
obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży,
biżuterii, sprzętu optycznego, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć
głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu
optycznego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 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, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.
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(111) 303231
(220) 2017 04 12
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) ROGALA MAREK, Katowice, PL.
(540) Charlie FOOD & FRIENDS
(540)

(210) 470395

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 24.17.25, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, kawiarnie, bary szybkiej
obsługi, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, mitingi,
narady, hotele, motele.
(111) 303232
(220) 2017 04 12
(210) 470409
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGII AA NOVASKIN
Technologia MEZOBRAZJI
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty, czerwony, różowy,
pomarańczowy
(531) 01.15.23, 25.01.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze.
(111) 303233
(220) 2017 04 12
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 19
(732) NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) P FindPark by naviexpert
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 01.15.15

(210) 470418
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(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy
cyfrowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do wymiany danych, urządzenia do łączności bezprzewodowej, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach
samochodowych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, analizy i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów
administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych
baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi sprzedaży towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, komputerowe
bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łączności
bezprzewodowej, elektroniczne automaty do wydawania biletów
parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych, akcesoria komputerowe oraz do elektroniki użytkowej, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki oraz czytniki danych,
programy cyfrowe, książki elektroniczne, usługi lokalizacji miejsc
parkingowych w oparciu o bazy danych, 38 przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych,
udostępnianie forów internetowych, usługi elektronicznej wymiany
danych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, 39 parkowanie i przechowywanie pojazdów,
udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów,
usługi nawigacji transportowej, usługi lokalizacyjne, usługi transportowe, usługi parkingowe, usługi organizowania podróży, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie transportu, podróży i nawigacji,
parkowania, prowadzenie parkingów, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem
samochodów, usługi rezerwacji miejsc parkingowych, 42 analizy systemów komputerowych, badania naukowe, techniczne, sporządzanie raportów naukowo-technicznych, usługi pisania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie jako usługa – SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie oraz doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie
technologii informacyjnych.

(111) 303234
(220) 2017 04 12
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 19
(732) BRZESKI JULIUSZ J B PARTNER, Łódź, PL.
(540) JBP
(540)

(210) 470423

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia, przyrządy oraz akcesoria
wykorzystywane do działalności szpiegowskiej (wywiadowczej),
detektywistycznej, wojskowej lub w innej działalności, grze czy zabawie śledczej, kamery, kamery na podczerwień, mikrokamery, kamery bezpieczeństwa, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo
przystosowane do celów monitoringowych, kamery z opcją podglądu do wielu klatek, kamery cofania do pojazdów, taśmy do rejestracji
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia systemu
GPS, dyktafony, podsłuchy, podsłuchy telefonu komórkowego GSM,
pluskwy podsłuchowe, zestawy podsłuchowe, wykrywacze podsłuchów, wykrywacze kamer, rejestratory, zagłuszacze, mikrosłuchawki, mikrofony, noktowizory, karty pamięciowe, systemy i urządzenia
do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS,
alarmy, czujniki, czujnik ruchu, czujniki ultradźwiękowe, instalacje
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elektryczne do zdalnego sterowania, napędy elektryczne do bram,
fotokomórki, elektryczne siłowniki linowe, sygnalizacyjne lampy,
syreny, urządzenia nawigacyjne GPS, zamki centralne do pojazdów
silnikowych, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: elektroniczne urządzenia, przyrządy oraz akcesoria wykorzystywane do działalności szpiegowskiej (wywiadowczej), detektywistycznej, wojskowej
lub w innej działalności, grze czy zabawie śledczej, kamery, kamery
na podczerwień, mikrokamery, kamery bezpieczeństwa, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, kamery z opcją podglądu do wielu klatek, kamery cofania
do pojazdów, taśmy do rejestracji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia systemu GPS, dyktafony, podsłuchy, podsłuchy telefonu komórkowego GSM, pluskwy podsłuchowe, zestawy
podsłuchowe, wykrywacze podsłuchów, wykrywacze kamer, rejestratory, zagłuszacze, mikrosłuchawki, mikrofony, noktowizory, karty pamięciowe, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów
z wykorzystaniem technologii GPS, alarmy, czujniki, czujnik ruchu,
czujniki ultradźwiękowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, napędy elektryczne do bram, fotokomórki, elektryczne siłowniki linowe, sygnalizacyjne lampy, syreny, urządzenia nawigacyjne
GPS, zamki centralne do pojazdów silnikowych.

(111) 303235
(220) 2017 04 13
(210) 470452
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA
ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA LINDY LATERNA MAGICA, Warszawa, PL.
(540) Game Jam Awards
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konkursów w dziedzinie gier wideo, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze
edukacyjnym z wyłączeniem targów, organizowanie i prowadzenie
imprez o charakterze rozrywkowym z wyłączeniem targów.
(111) 303236
(220) 2017 04 13
(210) 470472
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) NITKIEWICZ-JANKOWSKA ANNA PREMIUM PERSONAL
BRANDING, Sosnowiec, PL.
(540) SILNA MARKA HOTELU
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, brązowy
(531) 11.03.01, 11.03.07, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.01.05,
24.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania rynku, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami.
(111) 303237
(220) 2017 04 14
(210) 470500
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) SYNAK TOMASZ, Chojnice, PL.
(540) salo
(510), (511) 9 oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i projektowania stron internetowych, klucze sieciowe
USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych
stron internetowych, interfejsy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, programy
komputerowe nagrane, komputerowe bazy danych, 42 hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze związane z oprogramowaniem
używanym w obszarze handlu elektronicznego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
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komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem
komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
komputerowym [pomoc techniczna], doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, udzielanie porad
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron
internetowych, tworzenie witryn internetowych, programowanie
stron internetowych, hosting portali internetowych, aktualizowanie
stron internetowych, kompilacja stron internetowych, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, hosting stron internetowych, hosting
spersonalizowanych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie komputerowych
stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych,
usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, hosting stron internetowych
w Internecie, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), tworzenie stron internetowych dla
innych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, projektowanie stron domowych i stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron
głównych i witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania
witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych
i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych,
hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, hosting
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting
stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, instalowanie stron
internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, projektowanie i aktualizacja
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych,
projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych
w celach reklamowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i prowadzenie stron
internetowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla
usług online i Internetu, udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, umożliwianie tymczasowe-
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go użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie hostingu stron
internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, utrzymanie witryn internetowych i hosting online
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, wynajem przestrzeni
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób
trzecich, programowanie oprogramowania do opracowywania stron
internetowych, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie aranżacji wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu
mikrowitryn dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej.

(111) 303238
(220) 2017 04 14
(210) 470522
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lurty, PL.
(540) EWROL
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony, biały
(531) 03.07.03, 03.07.19, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.18,
03.04.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, komponenty do wyrobu pasz, śruty, nasiona roślin rolniczych.
(111) 303239
(220) 2017 04 18
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 19
(732) BELIBE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin, PL.
(540) S
(540)

Nr 3/2018

pielowymi dla mężczyzn i kobiet, kostiumami kąpielowymi dla mężczyzn, kostiumami kąpielowymi z usztywnianymi miseczkami, bermudami-szortami, bermudami, bikini, bluzami dresowymi, bluzami
sportowymi, bokserkami, bokserkami damskimi-bielizną, butami
do kąpieli, butami do wody, chustami pareo, chustami plażowymi,
czepkami damskimi, czepkami dziecinnymi, czepkami do waterpolo,
czepkami damskimi-nakryciami głowy, czepkami męskimi, czepkami
kąpielowymi, czepkami pod prysznic, figami, japonkami, kąpielowymi kostiumami, kąpielówkami, kostiumami tanecznymi, koszulkami
sportowymi z krótkimi rękawami, koszulkami z nadrukami, krótkimi
spodniami, majtkami przypominającymi szorty z luźną nogawką,
minispódniczkami, obuwiem do celów rekreacji, obuwiem do uprawiania sportów, obuwiem na plażę, obuwiem plażowym, odzieżą dla
chłopców, odzieżą dziewczęcą, odzieżą dziecięcą, odzieżą gimnastyczną, odzieżą męską, odzieżą sportową, odzieżą taneczną, odzieżą damską, pantoflami kąpielowymi, okryciami kąpielowymi, pareami, płaszczami kąpielowymi, płaszczami plażowymi, spodenkami,
spodenkami kąpielowymi, strojami jednoczęściowymi, strojami
plażowymi, strojami kąpielowymi monikini, szlafrokami wypoczynkowymi, szlafrokami, strojami sportowymi, szortami, szortami ciążowymi, szortami gimnastycznymi, szortami kąpielowymi, szortami
sportowymi, T-shirtami z krótkim rękawem, topami-odzież, wstawkami do kostiumów kąpielowych-częściami odzieży.

(111) 303240
(220) 2017 04 18
(210) 470565
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Sp&oacute;łdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Gucio
serek truskawkowy Nowa Receptura Bez syropu glukozowofruktozowego
(540)

(210) 470555

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 25 kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet,
kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe dla
mężczyzn, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, bermudy-szorty, bermudy, bikini, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bokserki, bokserki damskie-bielizna, buty do kąpieli, buty do wody, chusty pareo, chusty plażowe, czepki damskie, czepki dziecinne, czepki
do waterpolo, czepki damskie-nakrycia głowy, czepki męskie, czepki
kąpielowe, czepki pod prysznic, figi, japonki, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kostiumy taneczne, koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, majtki przypominające szorty
z luźną nogawką, minispódniczki, obuwie do celów rekreacji, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie na plażę, obuwie plażowe, odzież dla
chłopców, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież gimnastyczna, odzież męska, odzież sportowa, odzież taneczna, odzież damska,
pantofle kąpielowe, okrycia kąpielowe, parea, płaszcze kąpielowe,
płaszcze plażowe, spodenki, spodenki kąpielowe, stroje jednoczęściowe, stroje plażowe, stroje kąpielowe monikini, szlafroki wypoczynkowe, szlafroki, stroje sportowe, szorty, szorty ciążowe, szorty
gimnastyczne, szorty kąpielowe, szorty sportowe, T-shirty z krótkim
rękawem, topy-odzież, wstawki do kostiumów kąpielowych-części
odzieży, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w placówkach stacjonarnych i za pośrednictwem sieci Internet w związku z: kostiumami
kąpielowymi, kostiumami kąpielowymi dla kobiet, kostiumami ką-

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony,
biały, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 26.01.04, 27.07.01, 03.01.06,
03.01.20, 03.01.24, 05.07.08, 08.03.25, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe,
sery twarogowe, sery miękkie, serki mascarpone, dipy serowe, sery
z przyprawami, serki z dodatkami w postaci ziaren, orzechów, owoców, twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki smakowe.
(111) 303241
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) NOWAK RAFAŁ BIORGANIX, Bydgoszcz, PL.
(540) JUKKA ORGANIC
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.11

(210) 470603
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(510), (511) 29 orzechy suszone, suszone owoce, suszone truskawki,
suszona żurawina, suszony ananas, suszone daktyle, suszone grzyby
jadalne, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie suszonych owoców, daktyle, 30 zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, przetworzone ziarna, przetworzone
ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, artykuły spożywcze ze zbóż, preparaty zbożowe, suszone ziarna pełnego zboża, sproszkowane ziarno zbóż, przekąski na bazie zbóż, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, jęczmień do spożycia przez ludzi, owies
do spożycia przez ludzi, pszenica do spożycia przez ludzi, konserwowane ziarna pełnego zboża, mieszanki spożywcze składające się
z płatków zbożowych i suszonych owoców, płatki zbożowe, 31 orzechy, zboże w ziarnach nieprzetworzone.

1037

reklama w Internecie dla osób trzecich, 43 kawiarnia, 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) 303244
(220) 2017 04 19
(210) 470611
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) ŁAPSY
(540)

(111) 303242
(220) 2017 04 19
(210) 470606
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) TORREFAZIONE CAFFE’ MICHELE BATTISTA S.R.L., Triggiano, IT.
(540) VIDA Battistino
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.05.02
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy.
(111) 303243
(220) 2017 04 19
(210) 470608
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) CHRISTIANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy, PL.
(540) charistia
(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 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,

Kolor znaku: brązowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbożowe), paluszki (produkty zbożowe).
(111) 303245
(220) 2017 04 19
(210) 470612
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) łapsy
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbożowe), paluszki (produkty zbożowe) .
(111) 303246
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) YOUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) Your Partner Sp. z o.o.
(540)

(210) 470692

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.05
(510), (511) 40 niszczenie odpadów i śmieci, recykling odpadów
i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu (przetwarzanie), obróbka (przetwarzanie) odpadów.
(111) 303247
(220) 2017 04 20
(210) 470696
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) PYRZYŃSKI KAJETAN PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNOWDROŻENIOWE DELTA, Dolsk, PL.
(540) HydroOgrodnik
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 303248
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) PIASECKI MARIUSZ, Kiełczów, PL.

(210) 470704
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(540) Lenkozaur
(540)

Kolor znaku: turkusowy, żółty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.03.25
(510), (511) 20 pościel, poduszki, pufy typu sako, 24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt, bielizna pościelowa, pościel, 28 namioty
do zabawy w pomieszczeniach, namioty do zabawy.
(111) 303249
(220) 2017 04 21
(210) 470757
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SZCZEPAŃSKI BARNABA PURE SNOWBOARDS, Myślenice, PL.
(540) PURE SNOWBOARDS
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 14.07.02, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01,
26.04.03, 14.07.03
(510), (511) 28 deski snowboardowe, splitboardy, narty, narty skiboardowe, narty do monoskiingu, 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: desek snowboardowych, splitboardów, nart, nart skiboardowych, nart
do monoskiingu, wiązań snowboardowych, wiązań splitboardowych
i wiązań narciarskich, 41 nauczanie, edukacja, kształcenie praktyczne, pokazy do celów szkoleniowych, usługi instruktażowe, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie seminariów, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, szkolenia sportowe,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, instruktaż w zakresie sportów zimowych, nauka jazdy
na nartach, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych,
organizowanie obozów sportowych, 42 projektowanie i testowanie
nowych produktów, testowanie produktów.
(111) 303250
(220) 2017 04 21
(210) 470765
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dąbrówka, PL.
(540) FARMCID
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne
powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, chemiczne środki
czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, detergenty do użytku w procesach przemysłowych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych,
chemiczne środki czyszczące oraz środki bakteriobójcze do zastosowania w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym w przemyśle
mleczarskim, 3 środki czyszczące, preparaty myjące, 5 środki odkażające, płyny dezynfekujące inne niż mydło, biocydy, środki odkażające do zastosowania w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym
w przemyśle mleczarskim.

Nr 3/2018

(111) 303251
(220) 2017 04 21
(210) 470767
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dąbrówka, PL.
(540) FARMSOL
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne
powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, chemiczne środki
czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, detergenty do użytku w procesach przemysłowych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych,
chemiczne środki czyszczące oraz środki bakteriobójcze do zastosowania w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym w przemyśle
mleczarskim, 3 środki czyszczące, preparaty myjące, 5 środki odkażające, płyny dezynfekujące inne niż mydło, biocydy, środki odkażające do zastosowania w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym
w przemyśle mleczarskim.
(111) 303252
(220) 2017 04 24
(210) 470802
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, PL.
(540) TBV
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.03
(510), (511) 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmowania nieruchomości, mieszkań, lokali
użytkowych, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu
ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działkami lub z udziałami w gruncie, usługi doradztwa
i pośrednictwa finansowo-kredytowego, 37 usługi budowlane,
naprawy dotyczące budynków oraz wyposażenia budynków, naprawa części i akcesoriów budynków, usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi
konserwacyjne, wynajem sprzętu budowlanego, 39 usługi dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, dostawa energii, usługi transportu
osobowego i towarowego, wynajem pojazdów, wynajem miejsc
parkingowych, pakowanie i magazynowanie towarów, organizowanie wycieczek i podróży, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizowanie usług przewoźników turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych,
43 hotelarstwo, inne formy tymczasowego zakwaterowania, także
wakacyjnego i turystycznego, restauracje, kawiarnie, bary, puby, inne
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (także catering), udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, usługi medyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia.
(111) 303253
(220) 2017 04 24
(210) 470805
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) VIMARIS
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do ulepszania gleby, mineralne polepszacze
gleby, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], środki stymulujące
wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki
regulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], zaprawy do nasion, środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze],
5 preparaty i substancje weterynaryjne, dietetyczne substancje
przystosowane do użytku weterynaryjnego, suplementy diety dla
zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, substancje pobudzające apetyt zwierząt, antybiotyki, witaminy i dodatki lecznicze
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używane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do tępienia
szkodników, środki chemiczne do ochrony roślin, a mianowicie środki chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, żadne z wcześniej wymienionych nie są fungicydami.

(111) 303254
(220) 2017 04 24
(210) 470807
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) Sidereus Investments Inc., Bella Vista, PA.
(540) xp.pl
(510), (511) 38 strona internetowa udostępniająca świadczenie nieodpłatnych usług polegających na dostarczaniu za pośrednictwem
Internetu aktualności z życia kraju i świata w postaci tekstowej i obrazowej, agencja informacyjna zajmująca się przygotowywaniem
i odpłatnym udostępnianiem innym podmiotom aktualności z życia
kraju i świata, poczta elektroniczna.
(111) 303255
(220) 2017 04 24
(210) 470814
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) CHMIELEWSKI ROBERT, DYSZYŃSKI MARCIN SHARESPACE
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) ShareSpace
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, pobieranie czynszu, organizowanie
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 38 usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
zapewnianie dostępu do baz danych, usługi komputerowych tablic
ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 42 udostępnianie wyszukiwarek internetowych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania.
(111) 303256
(220) 2017 04 24
(210) 470815
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) SKÓRA GOTOWA NA ROLĘ GŁÓWNĄ
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki do celów
leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
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(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia w znieczuleniu
ogólnym, stomatologia kosmetyczna i estetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, periodontologia i profilaktyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka
stomatologiczna, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wybielania zębów, chirurgia stomatologiczna
i implantologia stomatologiczna, opieka medyczna i zdrowotna.

(111) 303258
(220) 2017 04 25
(210) 470905
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) ŚLEBIODA KRYSTIAN FUNMARKET, Poznań, PL.
(540) ECOTOYS
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły dla zabawy dla dzieci, drewniane klocki
do budowania [zabawki], domino, domki dla lalek, domki do zabawy,
domki zabawkowe dla dzieci, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne,
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elektryczne zabawki
[figurki] akcji, figurki [modele w zmniejszonej skali], gry, gry elektroniczne, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry quizowe,
gry sportowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, klocki do budowy
[zabawki], klocki do łączenia [ zabawki], klocki do zabawy, kolejki
do zabawy, lalki, misie pluszowe, modele kolejki, modele pojazdów
do zabawy, modele samochodów, piłki do gry, postacie z bajek fantasy [zabawki], roboty zabawkowe, sklepy zabawkowe, ubranka dla
zabawek, zabawki, zabawki bujane, zabawki budowlane, zabawki
do ciągnięcia, zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki
do ściskania, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki
do wody, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki na baterie, zabawki muzyczne, zabawki w postaci
puzzli, zabawki zdalnie sterowane, zabawkowe kolejki liniowe, zabawkowe elementy budowlane, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
zestawy modeli do składania [zabawki], zestawy modelarskie, zestawy zabawkowe do lalek, zestawy części [sprzedawane w kompletach] do składania modeli, zabawkowe elementy budowlane, huśtawki dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, wiszące karuzele
dla dzieci [mobile], pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], konstrukcje
z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zabawy], konstrukcje do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia do zabawy dla dzieci, stoły do gry
w piłkarzyki, leżaczki bujane (zabawki), przyrządy na place zabaw
wykonane z drewna, zabawki bambusowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami.
(111) 303259
(220) 2017 04 26
(210) 470936
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA KREM-FORMUŁA INFUZYJNA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych.

(111) 303257
(220) 2017 04 25
(210) 470902
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) MICHALSKA-ROKOSA KATARZYNA, ROKOSA MICHAŁ
AMBASADA UŚMIECHU PRO SPÓŁKA CYWILNA, Opole, PL.
(540) ambasada uśmiechu
(540)

(111) 303260
(220) 2017 04 26
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) POPIELUCH KARINA, Warszawa, PL.
(540) KAIZEN IT SKILLS DEVELOPER
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 14.03.13, 02.09.08

Kolor znaku: granatowy, szary, różowy, biały, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15

(210) 470937
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(510), (511) 35 audyty, działalność gospodarcza-doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, rekrutacja personelu, zarządzanie
personalne-doradztwo w zakresie wyboru personelu, 41 nauczanie
(szkolenia), organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, teksty jako pisanie artykułów branżowych innych niż reklamowe.

(111) 303261
(220) 2017 04 26
(210) 470942
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) MERTA TOMÁŠ, Brno-Stránice, CZ.
(540) FYTOZYM
(510), (511) 1 substancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania
jej rozrostowi, 3 preparaty do usuwania pleśni, 5 preparaty do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty
do leczenia grzybicy stóp, preparaty do leczenia grzybicy paznokci,
suplementy dietetyczne i odżywcze, lekarstwa, syropy do użytku
farmaceutycznego, wyciągi z ziół leczniczych, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty multiwitaminowe, dodatki do żywności do celów niemedycznych, suplementy diety zawierające enzymy.
(111) 303262
(220) 2017 04 26
(210) 470943
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) TERMO KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) TERMO KONCEPT
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.11.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 zespoły sprężarkowe, agregaty skraplające, 11 aparatura i urządzenia chłodnicze, pompy ciepła.
(111) 303263
(220) 2017 04 26
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 26
(732) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Active Home
(540)

(210) 470944

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory energii fotowoltaicznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności,
baterie do ponownego ładowania, baterie elektryczne, ładowarki
do baterii słonecznych, ładowalne baterie elektryczne, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, moduły słoneczne, ogniwa
słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, zestawy baterii.
(111) 303264
(220) 2017 04 26
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INTEGREEN

(210) 470951
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(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 15.09.01, 15.09.10
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory energii fotowoltaicznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, baterie
do ponownego ładowania, baterie elektryczne, ładowarki do baterii
słonecznych, ładowalne baterie elektryczne, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie
słoneczne, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli
słonecznych, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, zestawy baterii.
(111) 303265
(220) 2017 04 26
(210) 470954
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) BACZKOWSKA JOANNA 4POINTS, Gliwice, PL.
(540) 4 voda
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 osłony termoizolacyjne dla pojemników na żywność,
osłony termoizolacyjne dla pojemników do napojów, torby izotermiczne, 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej
z osłonami termoizolacyjnymi dla pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi dla pojemników na żywność, torbami izotermicznymi, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z osłonami termoizolacyjnymi dla pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi
dla pojemników na żywność, torbami izotermicznymi.
(111) 303266
(220) 2017 04 26
(210) 470955
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) BACZKOWSKA JOANNA 4POINTS, Gliwice, PL.
(540) 4 kava
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 21 osłony termoizolacyjne dla pojemników na żywność,
osłony termoizolacyjne dla pojemników do napojów, torby izotermiczne, 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej
z osłonami termoizolacyjnymi dla pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi dla pojemników na żywność, torbami izotermicznymi, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z osłonami termoizolacyjnymi dla pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi
dla pojemników na żywność, torbami izotermicznymi.
(111) 303267
(151) 2017 10 03

(220) 2017 04 26
(441) 2017 06 19

(210) 470956
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(732) Thomson Reuters Global Resources Unlimited Company,
Baar, CH.
(540) ONESOURCE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gromadzenia
danych i zarządzania danymi, obliczeń matematycznych oraz dostarczania danych podatkowych i finansowych w zakresie zgodności z przepisami i do analizy w zakresie zgodności z przepisami
podatkowymi oraz przygotowania deklaracji podatkowych dla korporacyjnych płatników podatków, 35 usługi doradztwa podatkowego w zakresie rachunkowości, usługi doradztwa w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, usługi przygotowywania deklaracji
podatkowych, usługi przygotowania deklaracji podatkowych dla
korporacyjnych płatników podatków, dostarczanie danych podatkowych w zakresie zgodności z przepisami i do analizy w zakresie
zgodności z przepisami podatkowymi oraz przygotowania deklaracji
podatkowych dla korporacyjnych płatników podatków oraz płatników stanowiących fundusze powiernicze, 36 dostarczanie danych finansowych w zakresie zgodności z przepisami i do analizy w zakresie
zgodności z przepisami podatkowymi oraz przygotowania deklaracji
podatkowych dla korporacyjnych płatników podatków oraz płatników stanowiących fundusze powiernicze, 42 dostarczanie w trybie
online oprogramowania do pobrania oraz nie do pobrania oraz usług
dostawcy aplikacji do gromadzenia danych i zarządzania danymi, obliczeń matematycznych oraz dostarczania danych podatkowych i finansowych w zakresie zgodności z przepisami i do analizy w zakresie
zgodności z przepisami podatkowymi oraz przygotowania deklaracji
podatkowych dla korporacyjnych płatników podatków.
(111) 303268
(220) 2017 04 26
(210) 470959
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Dynamic Moisture 24h
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
(111) 303269
(220) 2017 04 26
(210) 470961
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA KREM INFUZYJNY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych.
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(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych
i rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], widowisk [impresariat], wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka],
produkcja filmów innych niż reklamowe, mikrofilmów, programów radiowych i telewizyjnych, widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, teksty inne niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
obiektów i sprzętu rekreacyjnego oraz sportowego, publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
reporterskie, rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej] i trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
wynajem urządzeń do gier, obiektów sportowych, stadionów, wyższe
uczelnie [edukacja], 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi serwisów społecznościowych on-line, wynajem nazw
domen internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 303271
(220) 2017 04 26
(210) 470964
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) POPIELUCH KARINA KAIZEN HR, Warszawa, PL.
(540) KAIZEN HR KARINA POPIELUCH
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, różowy, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 audyty, działalność gospodarcza:-doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, specjalistyczne doradztwo w zakresie
rekrutacja personelu, zarządzanie personalne:-doradztwo w zakresie
wyboru personelu, 41 nauczanie (szkolenia), organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, teksty
jako pisanie artykułów branżowych innych niż reklamowe.

(111) 303270
(220) 2017 04 26
(210) 470963
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) BUJNOWICZ MARCIN BUJNOWICZ KONSORCJUM, Katowice, PL.
(540) ESPORTS ACADEMY
(540)

(111) 303272
(220) 2017 04 26
(210) 470968
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HEPA MIKSTURA OLEI WSPOMAGA REGENERACJĘ WĄTROBY
Zawiera: sylimarynę, fosfolipidy
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, srebrny, biały,
czarny, czerwony
(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 24.01.17, 26.03.01,
27.05.01, 29.01.15

Kolor znaku: różowy, czarny, fioletowy, żółty, brązowy, biały
(531) 02.09.25, 26.01.01, 26.01.18, 08.07.25, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online dotyczące dietetycznej żywności
i substancji do celów leczniczych, suplementów diety dla ludzi, olei
jadalnych.

(111) 303273
(220) 2017 04 26
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) LASKOWSKI ADOLF, Warszawa, PL.
(540) JAH LOVE TATTOO
(510), (511) 44 tatuowanie, salony piękności.

(210) 470971

(111) 303274
(220) 2017 04 26
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) LASKOWSKI ADOLF, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 470972

Kolor znaku: czerwony, zielony, fioletowy, ciemnożółty,
jasnożółty, czarny
(531) 01.15.09, 01.01.05, 02.09.01, 05.13.25, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.07, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 44 tatuowanie, salony piękności.
(111) 303275
(220) 2017 04 26
(210) 470988
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) CISZEWSKA MARLENA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Tarnowo Podgórne, PL.
(540) ELWIRA
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, ciemnogranatowy
(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20,
26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie.
(111) 303276
(220) 2017 04 26
(210) 470996
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) TOMASZUK DANIEL POL-KRES EDWOOD, Biała Podlaska, PL.
(540) ECO BLACK
(540)

płyty stolarskie, 20 blaty robocze, blaty kuchenne, drzwi do mebli,
elementy meblowe, płyty meblowe, stoły, meble, 40 konserwowanie drewna, konserwacja drewna (inna niż malowanie), laminowanie
drewna, obróbka ciśnieniowa drewna w celach konserwacyjnych,
obróbka drewna, stolarstwo meblowe, suszenie drewna w piecach,
usługi stolarskie, usługi tartaków.

(111) 303277
(220) 2017 04 27
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las, PL.
(540) michał
(540)

(210) 471001

Kolor znaku: czerwony, srebrny, zielony, biały
(531) 09.01.10, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, wyroby cukiernicze
w formie galaretki, wafle.
(111) 303278
(220) 2017 04 27
(210) 471005
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) BORKOWSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE BOR-POL, Gliwice, PL.
(540) Labmed medical solutions
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony, zielony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.13.25, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 usługi w zakresie analityki medycznej, usługi w zakresie: analiz chemicznych, badań bakteriologicznych, chemicznych,
biochemicznych, biologicznych, prace badawczo-rozwojowe i badania naukowe w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, diagnostyka
weterynaryjna: badania laboratoryjne, badania i analizy: analityki
ogólnej, chemiczne, biologiczne, biochemiczne, bakteriologiczne,
fizykochemiczne, toksykologiczne, mykologiczne, cytogenetyczne, serologiczne, hematologiczne i immunochemiczne, równowagi
kwasowo-zasadowej, wad metabolicznych, mikrobiologiczne badania żywności, wody i środków żywienia zwierząt, badania farmaceutyczne, badania produktów leczniczych i weterynaryjnych, hodowle
komórkowe, 44 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych
w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, usługi w zakresie
specjalistycznej diagnostyki medycznej, wykonywanie analiz lekarskich, konsultacje lekarzy specjalistów, usługi medyczne w zakresie
prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i wykonywania badań laboratoryjnych, analiz
medycznych dla ludzi i zwierząt, usługi weterynaryjne, prowadzenie
szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej, wynajem
sprzętu medycznego, urządzeń i aparatury medycznej.
(111) 303279
(220) 2017 04 27
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) WIDAWSKI KRZYSZTOF, Strzałków, PL.
(540) KORNER
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.01.16, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski, deski podłogowe (drewniane), deski z drewna
twardego, deski z drewna miękkiego, drewniane forniry, drewniane
płytki podłogowe, drewniane półfabrykaty tarte, drewno, drewno
obrobione, drewno półobrobione, fryzy (niemetalowe elementy budowlane), tarcica nieobrzynana, tarcica, schody (stopnie) niemetalowe, podłogi drewniane, podłogi z twardego drewna, płyty z drewna,
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(210) 471012

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 bambus, dekoracje przestawne, taśmy drewniane,
drzwi do mebli, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, meble, lustra,
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wykończeniowe elementy plastikowe i drewniane do mebli, półki
meblowe, blaty meblowe, płyty meblowe, osprzęt niemetalowy
do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do mebli, obrzeża meblowe,
okleiny meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, zamki nieelektryczne i niemetalowe do mebli, zawiasy niemetalowe, 35 usługi prowadzenia agencji importowo-eksportowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży mebli, maszyn i urządzeń, towarów budowlanych
i do produkcji mebli, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie i hurtowni z meblami, maszynami i urządzeniami,
towarami budowlanymi i do produkcji mebli, 37 usługi budowlane,
nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, tapicerstwo,
usługi stolarsko-meblarskie, naprawy stolarskie, usługi montażu
mebli, montaż urządzeń kuchennych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi stacji obsługi pojazdów, 39 usługi holowania
pojazdów, dostarczanie towarów, dystrybucja towarów, wypożyczanie pojazdów i samochodów, pomoc drogowa, pośrednictwo transportowe, przewożenie ładunków, usługi transportowe, transport
samochodowy, pakowanie i składowanie towarów, usługi kurierskie,
magazynowanie, wynajmowanie magazynów, 40 obróbka drewna
i materiałów drewnopochodnych, frezowanie, heblowanie, grawerowanie, kompletowanie materiałów na zamówienie, obróbka tkanin,
przygotowanie elementów do produkcji mebli przez nawiercanie,
prasowanie, oklejanie.

(111) 303280
(220) 2017 04 27
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) MOKRZYCKI ADAM SERVICES, Warszawa, PL.
(540) AUDIO SHOW
(540)

(210) 471014

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 marketing, ogłoszenia prasowe i reklamowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, reklama, usługi w zakresie informacji handlowej
i informacji o działalności gospodarczej.
(111) 303281
(220) 2017 04 28
(210) 471071
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) BALICKI EDWARD AZCO POLSKIE MEBLE BIUROWE,
Bielsko-Biała, PL.
(540) azco POLSKIE MEBLE BIUROWE
(540)

Kolor znaku: bordowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(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 ce-
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lem 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) 303282
(220) 2017 04 28
(210) 471072
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) LIMbiz
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania, gospodarcze usługi konsultingowe,
udzielanie informacji handlowej, administrowanie hotelami, administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, zarządzanie
dokumentacją biznesową, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami, strategiczna analiza biznesowa, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi biur biznesowych, usługi doradztwa biznesowego, analiza danych biznesowych, planowanie spotkań
biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, zarządzanie biznesowe
centrami konferencyjnymi, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, usługi w zakresie strategii biznesowych,
usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw,
pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi biurowe, prace biurowe, zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, usługi biurowe w zakresie organizowania
spotkań, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich],
36 usługi w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa lub wynajem powierzchni biurowej i pomieszczeń biurowych,
wynajem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, wynajem biur (nieruchomości), lokali handlowych i centrów konferencyjnych i wystawowych i przylegających
pomieszczeń, zarządzanie własnością budynków, lokali użytkowych,
centrów kongresowych i wystawowych i przylegających pomieszczeń, 37 instalowanie urządzeń biurowych, naprawa i konserwacja
budynków biurowych oraz hoteli, sprzątanie budynków biurowych,
lokali handlowych oraz hoteli, budowa kompleksów biznesowych,
budowa stałych budynków, budowli, 38 transmisja satelitarna, przesyłanie informacji drogą satelitarną, transmisja satelitarna dźwięków,
obrazów, sygnałów i danych, nadawanie programów telewizyjnych
drogą satelitarną i kablową, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, telekomunikacja, radiotelefonia, usługi
radiowo-telefaksowe, radiowe usługi informacyjne, radiowe usługi
przywoławcze, przywoływanie drogą radiową, mobilna komunikacja
radiowa, komunikacja drogą radiową, udostępnianie łączności radiowej, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych,
bezprzewodowe nadawanie programów telewizyjnych, usługi kolokacji, usługi prowadzenia punktów wymiany ruchu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i telegrafii, usługi obsługi
telekonferencji, usługi informacji o telekomunikacji, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni garażowej, usługi parkingowe, wynajem pojazdów, samochodów, autokarów i limuzyn, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem skrzynek pocztowych, usługi
przechowywania pojazdów, 43 krótkoterminowy wynajem przestrze-
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ni biurowej, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, restauracji, kawiarni i barów, usługi w zakresie cateringu, hotelowe usługi cateringowe, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, zapewnianie pomieszczeń i obiektów na konferencje, spotkania i wystawy, wynajem sal konferencyjnych, wynajem
biur (budynek tymczasowy), wynajem mebli konferencyjnych.

(111) 303283
(220) 2017 04 28
(210) 471074
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) KARCZ-PITALA KAROLINA MARIA, Wieliczka, PL.
(540) K Koncept
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble biurowe, meble kuchenne, meble tapicerowane, meble skrzyniowe, meble gastronomiczne, meble do mieszkań,
meble z drewna, szkła i stali, wyroby stolarstwa meblowego, 42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynierskie w zakresie budownictwa i architektury, projektowanie budynków, w tym mieszkalnych
i przemysłowych, usługi w zakresie grafiki, planowanie urbanistyczne, projektowanie i administrowanie stronami komputerowymi,
usługi projektantów mody, projektowanie wnętrz i dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe.
(111) 303284
(220) 2017 04 28
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) MALANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) M MALANET
(540)
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komputerów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów,
doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych,
diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu
oprogramowania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 303285
(220) 2017 04 28
(210) 471076
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) AMORIS
(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) 303286
(220) 2017 04 28
(210) 471079
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) ECOPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) POLSKA AKADEMIA ZDROWIA PRODUKT REKOMENDOWANY
PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ ZDROWIA
(540)

(210) 471075

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne
[laptopy], netbooki [komputery], tablety, tablety graficzne, telefony
komórkowe, smartfony, sprzęt peryferyjny do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe, monitory, monitory komputerowe,
myszki komputerowe, klawiatury, klawiatury do tabletów, głośniki
komputerowe, obudowy komputerów, stacje dokujące do laptopów,
stacje dokujące do tabletów, napędy dysków do komputera, pamięci
komputerowe, zasilacze do komputerów, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie
sprzętowe, sprzęt do komunikacji, urządzenia do odtwarzania filmów, urządzenia do odtwarzania danych, urządzenia do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do przechowywania danych, dyski do przechowywania danych, pamięć
USB [pendrive], urządzenia do kopiowania, drukarki, skanery obrazu,
fotokopiarki, rysiki do urządzeń z ekranami dotykowymi, pokrowce
na laptopy, etui do tabletów, etui na telefony, etui na smartfony, konsole do gier, dżojstiki do komputerów, dżojstiki do gier wideo, baterie
do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych,
zasilacze do smartfonów, drony, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalacja sprzętu audiowizualnego,
42 doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
porady techniczne związane z komputerami, doradztwo techniczne
dotyczące obsługi komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa

Kolor znaku: biały, zielony, fioletowy
(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04,
09.01.10, 25.01.18
(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, reklama i marketing, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama korespondencyjna, reklama
banerowa, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi
reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie turystyki
i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych,
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 42 badania
żywności, badania w dziedzinie żywności, badania dotyczące ochrony środowiska, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, certyfikacja [kontrola jakości], doradztwo techniczne dotyczące testowania, kontrola jakości dla osób trzecich.
(111) 303287
(220) 2017 04 28
(210) 471080
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) BROWAR WBREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WBREW
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, kwas chlebowy, drinki na bazie piwa, napoje
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bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane
napoje bezalkoholowe, soki, koktajle bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, wody, napoje orzeźwiające, preparaty do produkcji napojów, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
brzeczka piwna, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, syropy
do wyrobu napojów.

(111) 303288
(220) 2017 04 28
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) ECOPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) Polska Akademia Zdrowia
(540)

(210) 471082

Kolor znaku: biały, zielony, fioletowy
(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom
kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama korespondencyjna, reklama banerowa, udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych,
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe
w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie
artykułów kosmetycznych, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych],
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie wykładów, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi wykonywania zdjęć, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie arkuszy
informacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 44 doradztwo żywieniowe, konsultacje dotyczące kosmetyków, konsultacje z dziedziny
żywienia, konsultacje medyczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
(111) 303289
(220) 2017 04 28
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) ECOPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) Polska Akademia Zdrowia
(540)

(210) 471083

Kolor znaku: biały, zielony, fioletowy
(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13,
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05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom
kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama korespondencyjna, reklama banerowa, udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych,
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe
w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie
artykułów kosmetycznych, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych],
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie wykładów, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi wykonywania zdjęć, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie arkuszy
informacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 44 doradztwo żywieniowe, konsultacje dotyczące kosmetyków, konsultacje z dziedziny
żywienia, konsultacje medyczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
(111) 303290
(220) 2017 04 28
(210) 471084
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Soiler
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.05.01, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 1 adiuwanty wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki wspomagające działanie herbicydów, 5 pestycydy.
(111) 303291
(220) 2017 04 28
(210) 471087
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Pianox
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 1 adiuwanty wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki wspomagające działanie herbicydów, 5 pestycydy.
(111) 303292
(220) 2017 04 28
(210) 471089
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PŚ polski ślad
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja przedsiębiorstw, promocja
firm, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, targów
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów i usług, organizowanie programów promocyjnych,
agencje informacji handlowej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo mające
na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja informacji, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych,
systematyzacja danych komputerowych baz danych, 42 kontrola
jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzanie autentyczności, usługi
testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, informacja
o powyższych usługach.
(111) 303293
(220) 2017 04 28
(210) 471107
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR
CORPORATION), Aichi-ken, JP.
(540) LC F
(510), (511) 12 samochody oraz części do budowy samochodów.
(111) 303294
(220) 2017 04 28
(210) 471112
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) SLOW FLOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) SMYKAN
(510), (511) 33 cydr, wino.
(111) 303295
(220) 2017 04 29
(210) 471126
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las, PL.
(540) hanka
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle.
(111) 303296
(220) 2017 04 29
(210) 471127
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las, PL.
(540) michały
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony, cukierki,
czekolada, gumy do żucia, herbatniki, karmelki, pomadki[cukierki],
pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki,
słodycze, wafelki, chałwa.
(111) 303297
(220) 2017 04 29
(210) 471128
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las, PL.
(540) KU-SZI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony, cukierki,
czekolada, gumy do żucia, herbatniki, karmelki, pomadki[cukierki],
pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki,
słodycze, wafelki, chałwa.
(111) 303298
(220) 2017 05 02
(210) 471137
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) BANDYK SEBASTIAN SHOWDANCE, Warszawa, PL.
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(540) SDE
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), impresariat
w działalności artystycznej indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie
patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi public relations,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
porównywania cen, wyceny handlowe, wynajem bilbordów i tablic
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez sportowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne,
kultura fizyczna, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie (impresariat widowisk),
organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, planowanie przyjęć rozrywkowych, pokazy,
pozowanie dla artystów, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, sporządzanie napisów,
zwłaszcza do filmów, studia filmowe, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania)
w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publika-
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cji elektronicznych nie do pobrania, usługi artystów estradowych,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia,
usługi klubów ćwiczeń fizycznych, usługi pokazów filmowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi
studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego do treningu sprawności fizycznej,
usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie rozrywkowych obozów wakacyjnych, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie
magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 303299
(220) 2017 05 02
(210) 471138
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) ORZECHOWSKA EWA BARBARA SAMDOS, Murowaniec, PL.
(540) SAMDOS
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rachunkowość, księgowość i audyt, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 303300
(220) 2017 05 02
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) zł
(540)

(210) 471142

(531) 07.01.12, 24.05.01, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi analiz, badań i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi pomocy, zarządzania i administracji w dziedzinie działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie rozcieńczalników i zagęstników przeznaczonych do powłok, barwników i tuszów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie barwników, kolorantów, pigmentów i tuszów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie powłok, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie przyborów toaletowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie wosków krawieckich
i szewskich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie olejków eterycznych i esencji aromatycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów do czyszczenia i nadawania
zapachu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie środków
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie środków ściernych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie środków nawilżających oraz przemysłowych smarów, wosków i płynów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
paliw i materiałów oświetleniowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie farmaceutyków i naturalnych środków leczni-
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czych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów
i artykułów higienicznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie suplementów diety i preparatów dietetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów i artykułów
dentystycznych oraz leczniczych środków do czyszczenia zębów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie drobnych wyrobów metalowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
przyborów do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ręcznych narzędzi i przyrządów do obróbki materiałów, budowlanych, do naprawy i konserwacji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie przyrządów
do przygotowywania żywności, noży kuchennych i przyborów
do cięcia, sztućców, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie broni siecznej i obuchowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie sprzętu informatycznego i audiowizualnego, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie sprzętu do badań naukowych i laboratoryjnego, sprzętu edukacyjnego i symulatorów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń naukowych
i laboratoryjnych do leczenia przy użyciu prądu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie danych i informacji utrwalonych na nośnikach,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie optycznych urządzeń, wzmacniaczy i korektorów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających, lokalizacyjnych, do namierzania celu i kartograficznych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie przyrządów mierniczych, wykrywających i monitorujących, wskaźników i kontrolerów, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie magnesów, magnetyzerów i demagnetyzerów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń informatycznych i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie sprzętu
do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania w elektryce, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie aparatów do ochrony
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów do karmienia i smoczków, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zapalarek, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie instalacji
i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie kominków, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie instalacji osuszających, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie palników, bojlerów i podgrzewaczy, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie części i akcesoriów do pojazdów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pojazdów i środków transportu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów pirotechnicznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
posągów i figurek wykonanych z lub pokrytych szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ozdób wykonanych z lub pokrytych szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
przyrządów do odmierzania czasu, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie kółek do kluczy i breloków i zawieszek do nich,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pudełek na biżuterię i pudełek na zegarki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie kamieni szlachetnych, pereł i metali szlachetnych oraz ich imitacji,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie instrumentów muzycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów muzycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, oraz modeli architektonicznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów piśmiennych i wyposażenia edukacyjnego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów drukowanych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie papieru i tektury, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów filtracyjnych
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z papieru, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów, nośników i środków do dekoracji i dla artystów, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie torebek i artykułów do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie klejów do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie plomb, uszczelek i wypełnień, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów i materiałów izolacyjnych, barierowych i zabezpieczających, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie skóry i imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie lasek, kijków marszowych i trekkingowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie parasolek i parasoli, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie wyrobów rymarskich, biczów oraz ubrań dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie waliz i toreb podróżnych, toreb i torebek,
portfeli oraz innych artykułów służących do przenoszenia, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie statuetek, figurek, dzieł
sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie drabin i ruchomych schodów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie mebli i wyposażenia domu,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie planszy reklamowych, stojaków, standów, stoisk wystawowych i oznakowań, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie bud, kojców i legowisk
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie jednorazowych wyrobów papierowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie domowego sprzętu elektronicznego, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
szkła nieprzetworzonego i półprzetworzonego, będącego półproduktem, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zastawy
stołowej, przyborów kuchennych i pojemników, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie statuetek, figurek, tabliczek i dzieł
sztuki wykonanych z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie przyborów
kosmetycznych i toaletowych oraz artykułów łazienkowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie szczotek i innych przyborów do czyszczenia, i materiałów do wyrobu szczotek, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nieprzetworzonych włókien
tekstylnych i ich zamienników, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów do wyściełania i wypychania, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie przędzy i nici, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie tkanin, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie wyrobów tekstylnych i zamienników wyrobów
tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie tekstylnych materiałów filtracyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie igieł i szpilek do entomologii, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ozdób do włosów, wałków do włosów, przyborów
do upinania włosów, oraz peruk i sztucznych włosów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zawieszek, innych niż biżuteryjne
i do kluczy, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie sztucznych owoców, kwiatów i warzyw, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów odzieżowych, przyborów do szycia i dekoracyjnych artykułów tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie pokryć ścian i sufitów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pokryć podłogowych i sztucznych materiałów do pokrywania gruntu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zabawek, gier, akcesoriów do zabawy i gadżetów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów i sprzętu sportowego, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie dekoracji świątecznych i sztucznych
choinek bożonarodzeniowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie artykułów żywnościowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie karmy i pasz dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ściółki i żwirku dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie płodów rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie napojów
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bezalkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
piwa i produktów piwowarskich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów do produkcji napojów alkoholowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie tytoniu
i wyrobów tytoniowych (w tym substytutów), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie waporyzatorów osobistych i papierosów elektronicznych oraz aromatów i płynów do nich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zapałek, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów do użytku z tytoniem,
usługi w zakresie zamówień on-line, 36 usługi finansowe i pieniężne,
oraz usługi bankowe, wydawanie kard przedpłaconych i bonów, wydawanie kuponów rabatowych.

(111) 303301
(220) 2015 03 12
(210) 440108
(151) 2017 10 12
(441) 2015 06 22
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) JUNIOR BOX
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne,
grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako
oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo,
programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM
do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 28 zabawki, szybowce, huśtawki, sanki,
zabawki dmuchane, bąki, wrotki, garaże zabawki, modele [zabawki],
zabawki budowlane, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabawki
wypchane, kolejki zabawki, zabawki drewniane, flippery, zabawki
edukacyjne, zabawki muzyczne, wiaderka do zabawy, zabawki mówiące, zabawki elektroniczne, hulajnogi jako zabawki, zabawki bujane, zabawki bambusowe, zabawki zdalnie sterowane, odbijające się
zabawki, zabawki dla zwierząt, nakręcane chodzące zabawki, zabawki do ciągnięcia, zabawki zawierające skarbonki, zabawki do ściskania, zabawki do boksowania, zabawki z metalu, zabawki do pchania,
zestawy magika jako zabawki, zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki do szkicowania, zabawki
tryskające wodą, zdalnie obsługiwane latające zabawki, zabawki wykonane z gumy, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, sztuczne
ognie – zabawki, zabawki do jeżdżenia, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki do piaskownicy, zabawki z tkanin, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do wody, zabawki dla dzieci, zabawki
dla niemowląt, zabawki do wanny, zabawki na baterie, mechaniczne
zabawki akcji, nadmuchiwane zabawki do basenu, nadmuchiwane
zabawki do kąpieli, zabawkowe zestawy do gotowania, dmuchane
zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, klocki do zabawy, piłki do gier i zabaw, lalki,
zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puzzli,
zabawki dla zwierząt domowych, zabawki rozwojowe dla niemowląt,
zabawki z tworzyw sztucznych, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki wykonane z drewna, pojazdy jeżdżące dla dzieci, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zestawy modeli do składania,
nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, zabawki na kółkach napędzane pe-
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dałami, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, zabawki do jeżdżenia bez napędu
silnikowego, zabawki w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki
do użytku w wózkach dziecięcych, roboty zmieniające się w inne zabawki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, modele samochodów-zabawki lub przedmioty do zabawy, zabawki do składania, zabawki imitujące przedmioty używane
przez dorosłych w życiu codziennym, smycze i breloki jako zabawki,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe,
badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,
usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line, prowadzenie
kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu
internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek,
komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, zabawki, szybowce, huśtawki, sanki,
zabawki dmuchane, bąki, wrotki, garaże zabawki, modele, zabawki
budowlane, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, kolejki zabawki, zabawki drewniane, flippery, zabawki edukacyjne, zabawki muzyczne, wiaderka do zabawy, zabawki mówiące,
zabawki elektroniczne, hulajnogi jako zabawki, zabawki bujane, zabawki bambusowe, zabawki zdalnie sterowane, odbijające się zabawki, zabawki dla zwierząt, nakręcane chodzące zabawki, zabawki
do ciągnięcia, zabawki zawierające skarbonki, zabawki do ściskania,
zabawki do boksowania, zabawki z metalu, zabawki do pchania, zestawy magika jako zabawki, zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki do szkicowania, zabawki
tryskające wodą, zdalnie obsługiwane latające zabawki, zabawki wykonane z gumy, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, sztuczne
ognie – zabawki, zabawki do jeżdżenia, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki do piaskownicy, zabawki z tkanin, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do wody, zabawki dla dzieci, zabawki
dla niemowląt, zabawki do wanny, zabawki na baterie, mechaniczne
zabawki akcji, nadmuchiwane zabawki do basenu, nadmuchiwane
zabawki do kąpieli, zabawkowe zestawy do gotowania, dmuchane
zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zabawki-pojazdy stero-
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wane elektronicznie, klocki do zabawy, piłki do gier i zabaw, lalki,
zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puzzli,
zabawki dla zwierząt domowych, zabawki rozwojowe dla niemowląt,
zabawki z tworzyw sztucznych, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki wykonane z drewna, pojazdy jeżdżące dla dzieci, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zestawy modeli do składania,
nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, zabawki na kółkach napędzane pedałami, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, zabawki do jeżdżenia bez napędu
silnikowego, zabawki w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki
do użytku w wózkach dziecięcych, roboty zmieniające się w inne zabawki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, modele samochodów-zabawki lub przedmioty do zabawy, zabawki do składania, zabawki imitujące przedmioty używane
przez dorosłych w życiu codziennym, smycze i breloki, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi pobierania i wysyłania
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej
i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla
każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń
służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych
informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania
programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej
oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów, które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji,
wypożyczanie filmów kinowych, fotografia, usługi gier świadczone
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on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże,
tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie
konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, usługi centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów fitnessu i obiektów gimnastycznych, obiekty związane
z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem
i ćwiczeniami fizycznymi, usługi instruktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem, pływaniem,
ćwiczeniami fizycznymi, rehabilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem, zdrowiem i urodą, organizowanie konkursów, zawodów,
imprez i obozów związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną,
organizowanie treningów związanych ze sportem, usługi obozów
wakacyjnych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja, projektowanie,
ulepszanie, instalacja, powielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz
udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych,
programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, odzyskiwanie danych
komputerowych.

(111) 303302
(220) 2015 04 24
(210) 441755
(151) 2017 10 12
(441) 2015 08 03
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL. ;
(540) ARGENTON OPTIC
(510), (511) 5 lecznicze i wspomagające leczenie spreje do oczu i powiek, lecznicze i wspomagające leczenie krople do oczu i powiek.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 303303
(220) 2015 05 22
(210) 442818
(151) 2017 10 18
(441) 2015 08 31
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Calsin Osteo 2000
(510), (511) 5 suplementy diety i środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego stosowane w osteoporozie, osteomalacji, złamaniach kości i stanach niedoboru wapnia.
(111) 303304
(220) 2015 09 02
(210) 446579
(151) 2017 06 09
(441) 2015 12 07
(732) WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, PL.
(540) WITAL
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 30 sosy (przyprawy), przyprawy.

(111) 303305
(220) 2015 10 01
(151) 2017 10 11
(441) 2016 01 04
(732) LIPOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LIPID SYSTEMS liposome technologies
(540)

Nr 3/2018
(210) 447601

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.22, 26.13.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 wyroby medyczne, produkty lecznicze,
preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 303306
(220) 2016 04 08
(151) 2017 10 03
(441) 2016 07 18
(732) PROGRESS V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA AVIATOR
(540)

(210) 454620

(531) 21.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 16 druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane
materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki,
torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych,
35 usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią artykułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa,
drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub
ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców
i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, miodu, melasy
(syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek,
deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu,
sosów (przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki
i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek,
lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw
i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów i tytoniu,
akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów,
olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł,
środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków
wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek,
podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków
i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm,
płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych,
oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, artykułów optycznych, urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków, wyrobów
zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych, artykułów piśmienniczych, gazet, czasopism, map i książek, artykułów wydawniczych, toreb, przyborów kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego,
opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, biżuterii, wyrobów jubilerskich, wyrobów tekstylnych,
artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego,
artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów przemysłowych, mebli, produktów
związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni,
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urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz,
artykułów wyposażenia łazienek, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów i pożywienia
dla zwierząt, produktów samochodowych, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami usługowym,
sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie
organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania
i dystrybucji materiałów reklamowych, marketing bezpośredni, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, 36 usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i kompleksami-handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wynajmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń/powierzchni
biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, magazynowych
i miejsc parkingowych, pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży
powierzchni handlowych, zbieranie czynszu i opłat, usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz powierzchni w centrach handlowych,
usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, 37 usługi
w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane, budowa nowych obiektów, kompleksów i centrów handlowych, usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia w obiektach handlowych
i usługowych, usługi w zakresie sprzątania obiektów, 39 usługi wynajmowania magazynów, powierzchni magazynowej, miejsc parkingowych i garażowych, usługi administrowania miejscami parkingowymi, usługi w zakresie magazynowania towarów, usługi transportowe,
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji,
organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, usługi tłumaczeniowe, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów szkoleniowych,
systemów ocen pracowniczych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe,
organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą
lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia,
usługi salonów urody, fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie
pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie,
usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
43 usługi restauracji, barów, kawiarni, punktów gastronomicznych,
usługi cateringowe, usługi zakwaterowania tymczasowego, wynajem
sal na posiedzenia, konferencje, usługi wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i zastawy stołowej, 45 usługi w zakresie ochrony
obiektów.

(111) 303307
(220) 2016 07 07
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) WOJTYŁA TOMASZ, Bielsko-Biała, PL.
(540) ECUSOFT
(540)

(210) 458767

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy modyfikujące
sterowniki silników samochodowych, chiptuning, 37 obsługa pojazdów, naprawa pojazdów, regeneracja silników, stacje obsługi
samochodów, wymiana i modyfikacja silników pojazdów, wymiana
i modyfikacja układów sterujących silników pojazdów, modernizacja
i modyfikacja wyglądu pojazdów, tuning samochodowy, 42 programowanie komputerów w szczególności do sterowania samochodami i ich silnikami, testowanie pojazdów w tym ich silników, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szczególnie do sterowania
samochodami i ich silnikami, modyfikowanie oprogramowania ste-
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rowników silnikowych, instalacja oprogramowania komputerów
samochodowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
szczególnie do samochodów.

(111) 303308
(220) 2016 09 05
(210) 461091
(151) 2017 10 09
(441) 2017 05 22
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Unigrunt Plus
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic,
preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne modyfikujące właściwości
cementu – szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki
modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów ściernych, żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie
preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych.
emulsje do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych,
gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, 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) 303309
(220) 2016 09 21
(210) 461807
(151) 2017 10 26
(441) 2016 12 05
(732) ZAKŁAD ŚLUSARSKI GREŃ SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna, PL.
(540)

(531) 14.03.09, 27.03.01, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.21
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(510), (511) 11 piece, urządzenia ogrzewcze, wyposażenie pieców,
grzejniki do centralnego ogrzewania, armatura do urządzeń oraz
instalacji wodnych i gazowych, bojlery, bojlery ogrzewcze, elementy grzejne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
grzewczych, urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kanały kominowe do kotłów ogrzewczych, aparatura do ładowania pieców,
instalacje do ogrzewania, instalacje wodne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe i płynne, wyposażenie palenisk, paleniska, podgrzewacze wody, rury do bojlerów centralnego
ogrzewania, ruszty paleniskowe, ruszty piecowe, wężownice instalacji ogrzewczych, wymienniki ciepła, urządzenia do zasilania kotłów
grzewczych, zasuwy kominowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy palników, montaż i naprawy instalacji grzewczych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 40 kowalstwo artystyczne, usługi w zakresie mechanicznej obróbki metali, piaskowanie, trasowanie laserem.

(111) 303310
(220) 2016 12 06
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna, PL.
(540) NANO 4 GEar
(540)

(210) 464801

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.07, 26.11.11, 26.13.25
(510), (511) 7 koła zębate do maszyn i urządzeń z wyłączeniem pojazdów lądowych, 42 badania naukowe i techniczne w dziedzinie
technologii wytwarzania kół zębatych, projektowanie i usługi doradcze w dziedzinie technologii wytwarzania kół zębatych.
(111) 303311
(220) 2016 12 15
(151) 2017 10 17
(441) 2017 03 13
(732) MURA PIOTR F.H.U. MURA, Żory, PL.
(540) Green Clover
(540)

(210) 465206

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie
lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy
mineralne do żywności, tran, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do celów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 303312
(220) 2016 12 16
(210) 465304
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(531) 28.03.99

Nr 3/2018

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, środki do pielęgnacji skóry, mydła, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty do golenia, środki do pielęgnacji rąk, środki
do pielęgnacji stóp, środki do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, dezodoranty osobiste, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,
5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej.

(111) 303313
(220) 2017 01 12
(210) 466209
(151) 2017 10 27
(441) 2017 03 20
(732) EFITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) eFitness
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie związane z zarządzaniem obiektem
sportowym, mobilne aplikacje dla użytkowników końcowych połączone z oprogramowaniem związanym z zarządzaniem obiektem
sportowym, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS] związane z zarządzaniem obiektem sportowym, projektowanie oprogramowania
związanego z zarządzaniem obiektem sportowym, opracowywanie
oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem sportowym,
naprawa oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem
sportowym, konserwacja oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem sportowym, wdrażanie oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem sportowym, instalacja oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem sportowym, doradztwo
w zakresie oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem
sportowym.
(111) 303314
(220) 2017 02 13
(210) 467546
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KRAUSE BOGUSŁAWA JBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Feninsien
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, olejki lecznicze, pasza lecznicza dla zwierząt,
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy dla zwierząt, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt
zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla psów i kotów, jadalne smakołyki dla
zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, karmy i pasze
dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 303315
(220) 2017 03 08
(210) 468569
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) PREMIUM FOOD & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Józefosław, PL.
(540) yemsushi
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 05.07.01, 11.01.06, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 29 potrawy z ryb, mięsa, warzyw, owoców morza, sałatki, surówki, zupy, 30 potrawy z ryżu, sushi, zestawy sushi, ryż, sosy
do sałatek i dań, sos sojowy, wyroby cukiernicze, desery, dania ciepłe
z makaronu.

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1053

(111) 303316
(220) 2017 03 29
(210) 469639
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) KŁYS IGOR GENESISART, Pabianice, PL.
(540) GENESISART
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa,
reklama i usługi reklamowe, 40 drukowanie, drukowanie książek,
drukowanie portretów, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie litograficzne, drukowanie reklam, drukowanie
offsetowe, drukowanie wklęsłe, wytrawianie fotograficzne druków,
drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie wzorów dla osób trzecich,
drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie wzorów na dywanach, kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi cyfrowego
drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi wykańczania druków, drukowanie cyfrowe, usługi wykańczania druków
[składanie], usługi wykańczania druków [cięcie], drukowanie przezroczy fotograficznych, usługi wykańczania druków [introligatorstwo],
laminowanie, laminowanie metali, laminowanie płyt, laminowanie
kart, laminowanie papieru, laminowanie drewna, laminowanie płytek metalowych, laminowanie tworzyw sztucznych, laminowanie
substytutów drewna, laminowanie tafli szkła, laminowanie arkuszy
z tworzyw sztucznych, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz
logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń
drukarskich.

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) 303317
(220) 2017 04 03
(210) 469864
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BLISKIE KONTO POCZTOWE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 22.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy
opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 22.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy
opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz

(111) 303318
(220) 2017 04 03
(210) 469867
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POCZTOWE KONTO BEZ OGRANICZEŃ
(540)
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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) 303319
(220) 2017 05 04
(210) 471145
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) MYSIOR DAWID, Sopot, PL.
(540) SPORT CODE
(510), (511) 35 usługi menadżerskie dla sportowców, zarządzanie
na rzecz zawodowych sportowców, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, gromadzenie na rzecz osób trzecich następujących
towarów: literatura drukowana i na nośnikach dotycząca rozwoju
osobistego, zdrowia, zdrowego odżywiania, urody, sportu, treningu
osobistego, programów treningowych i zestawów ćwiczeń, żywność, w tym żywność odżywcza taka jak suplementy diety i odżywki
dla sportowców, odzież, w tym odzież sportowa, obuwie, w tym obuwie sportowe, nakrycia głowy, sprzęt sportowy, gadżety reklamowe,
długopisy, artykuły biurowe i papiernicze, foldery, publikacje drukowane, publikacje elektroniczne, nośniki danych, wyposażenie wnętrz
dla celów dekoracyjnych, pamiątki, torby, portfele, plecaki, okulary,
parasole, ręczniki, artykuły do higieny osobistej, broszury reklamowe
dotyczące rozwoju osobistego i sportu, sprzęt elektroniczny, przyrządy do rehabilitacji fizycznej, reklama wyżej wymienionych towarów, 41 doradztwo zawodowe i coaching (doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne), coaching w zakresie życia osobistego (life coaching),
doradztwo w zakresie sportu i sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacyjne usługi doradcze, coaching w zakresie
sportu, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych
z osobistym zarządzaniem czasem, trening rozwoju osobistego,
usługi trenerów osobistych, usługi treningów grupowych i personalnych, organizowanie i prowadzenie wyjazdów w celu poprawy
kondycji fizycznej, usługi związane z organizacją wypoczynku, informacja o rekreacji, prowadzenie oraz organizowanie wyjazdów
w celu poprawy kondycji fizycznej, usługi obiektów sportowych,
organizacja i prowadzenie warsztatów z treningami i konsultacjami
dietetyków, psychologów oraz trenerów osobistych, organizacja
i prowadzenie wypoczynku, zawodów sportowych, szkoleń, warsztatów, kongresów, kursów, sympozjów oraz konferencji dotyczących
rozwoju osobistego, zdrowia, sportu, pielęgnacji urody, odżywiania,
44 doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo psychologiczne, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie masażu sportowego, usługi w zakresie opracowania indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, usługi w zakresie planowania i nadzorowania diety, usługi
w zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji, usługi w zakresie psychoterapii holistycznej, usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi
w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie oceny osobowości,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, udzielanie informacji z zakresu psychologii, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenie wyjazdów, obozów
i wczasów odchudzających, usługi w zakresie aromaterapii, usługi
w zakresie wizażu, usługi medyczne, salony masażu oraz odnowy
biologicznej i SPA.
(111) 303320
(220) 2017 05 04
(210) 471146
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
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(540) Clara Barson.
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 303321
(220) 2017 05 04
(210) 471148
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) VIA RAVIA
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 303322
(220) 2017 05 04
(210) 471149
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) NOVARTIS AG, Basel, CH.
(540) XANCONALON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 303323
(220) 2017 05 04
(210) 471150
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) NOVARTIS AG, Basel, CH.
(540) AGODEPRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 303324
(220) 2017 05 04
(210) 471155
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) nelli blu
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 303325
(151) 2017 09 26

(220) 2017 05 04
(441) 2017 06 12

(210) 471156
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(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) OTTIMO collezione
(540)

(111) 303328
(220) 2017 05 04
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) DeKavit
(540)

1055
(210) 471168

Kolor znaku: żółty, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty witaminowe.
Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 303326
(220) 2017 05 04
(210) 471162
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) ACTION BOY
(540)

(111) 303329
(220) 2017 05 04
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) DTP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój, PL.
(540) RIVER KILLER
(540)

(210) 471173

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, granatowy, błękitny
(531) 14.01.25, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.19,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony.

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 303327
(220) 2017 05 04
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) POPOW MATEUSZ, Kiełczówek, PL. ;
(540) W WRAPSTER
(540)

(111) 303330
(220) 2017 05 04
(210) 471174
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) SMYKA DARIUSZ, SMYKA MAREK ZAKŁAD KONFEKCYJNY
GALANT SPÓŁKA CYWILNA, Końskie, PL.
(540) LUVETTI MEN’S FASHION
(540)

(210) 471166

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków samochodowych, sprzedaż środków do oczyszczania powietrza w samochodzie, sprzedaż
dezodorantów samochodowych, sprzedaż narzędzi do aplikacji
folii: ostrzy, rakli, spryskiwaczy wody, sprzedaż folii okiennych i samochodowych z tworzyw sztucznych nie do pakowania, sprzedaż
okiennych i samochodowych folii poliuretanowych innych niż do pakowania, 37 polerowanie lakieru samochodowego, czyszczenie
skórzanej tapicerki, regeneracja tapicerki, pranie tapicerki, montaż
folii okiennych, oklejanie pojazdów, 39 dystrybucja kosmetyków
samochodowych, dystrybucja środków do oczyszczania powietrza
w samochodzie, dystrybucja dezodorantów samochodowych, dystrybucja narzędzi do aplikacji folii: ostrzy, rakli, spryskiwaczy wody,
dystrybucja folii okiennych i samochodowych z tworzyw sztucznych nie do pakowania, dystrybucja okiennych i samochodowych
folii poliuretanowych, innych niż do pakowania, 40 przyciemnianie
okien samochodowych, nakładanie na lakier samochodowy powłok
ochronnych: ceramicznej, kwarcowej i polimerowej, a także bezbarwnych folii ochronnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(531) 20.05.11, 20.05.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 303331
(220) 2017 05 04
(210) 471178
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) SOSNOWSKI ROBERT BIURO PODRÓŻY REKLAMY, Warszawa, PL.
(540) ReachaBlogger
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, biały
(531) 01.15.11, 26.05.04, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej
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sieci komputerowej, kampanie marketingowe, marketing internetowy, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, prezentacje towarów i usług, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, przygotowywanie publikacji reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, teksty (tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych-), testowanie marki, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej
online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji
towarów, 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 41 publikowanie tekstów, 42 udostępnianie miejsca w Internecie na blogi,
hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line.

(111) 303332
(220) 2017 05 04
(210) 471181
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) DEMIANIUK JĘDRZEJ SONDER, Warszawa, PL.
(540) SONDER
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności
gospodarczej, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 41 usługi edukacyjne, tłumaczenia.
(111) 303333
(220) 2017 05 04
(210) 471182
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno, PL.
(540) WOKULARACH.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprawki okularowe, artykuły optyczne, okulary korekcyjne, okulary do uprawiania sportu, okulary do czytania, okulary dla
dzieci, okulary antyrefleksyjne, ochronne okulary, okulary, okulary
3D, okulary dla rowerzystów, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki
okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych,
oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego
z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów słonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary,
futerały na okulary słoneczne, środki do czyszczenia i konserwacji
szkieł optycznych.
(111) 303334
(220) 2017 05 04
(210) 471185
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) GALIN KATARZYNA SAI’ES, Nowa Sól, PL.
(540) SAI’ES
(510), (511) 14 biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, sztuczna biżuteria, jadeit [biżuteria], ozdoby [biżuteria], pierścionki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [biżuteria], biżuteria szlachetna,
biżuteria emaliowana, łańcuszki [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], amulety [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], biżuteria
platynowa, kamee [biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria], broszki
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ozdobne [biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria z diamentami, biżuteria do obuwia, wyroby jubilerskie [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria
z kryształu, biżuteria ze złotem, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
amulety będące biżuterią, drut złoty [biżuteria], złote nici [biżuteria],
biżuteria ze złota, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria dla dzieci, broszki pokryte złotem [biżuteria], biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria, zegary
i zegarki, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria z kości słoniowej, nici ze srebra (biżuteria), biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria wytworzona z brązu, wpinki
do klapy [biżuteria], biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria w postaci koralików, klamry ze srebra [biżuteria], nici ze złota [biżuteria], pierścionki
[biżuteria] z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria do noszenia na głowie, ozdoby
z kości słoniowej [biżuteria], biżuteria ze srebra wysokiej próby, siatka
z metali szlachetnych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria],
druciki z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria
wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], bransoletki
z haftowanej tkaniny [biżuteria], biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami
z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], łańcuszki Kord
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, wpinki do klapy z metali
szlachetnych [biżuteria], zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali
pospolitych, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią.

(111) 303335
(220) 2017 05 04
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) GALIN KATARZYNA SAI’ES, Nowa Sól, PL.
(540) SAI’ES
(540)

(210) 471186

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, sztuczna biżuteria, jadeit [biżuteria], ozdoby [biżuteria], pierścionki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [biżuteria], biżuteria szlachetna,
biżuteria emaliowana, łańcuszki [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], amulety [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], biżuteria
platynowa, kamee [biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria], broszki
ozdobne [biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria z diamentami, biżuteria do obuwia, wyroby jubilerskie [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria
z kryształu, biżuteria ze złotem, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
amulety będące biżuterią, drut złoty [biżuteria], złote nici [biżuteria],
biżuteria ze złota, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria dla dzieci, broszki pokryte złotem [biżuteria], biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria, zegary
i zegarki, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria z kości słoniowej, nici ze srebra (biżuteria), biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria wytworzona z brązu, wpinki
do klapy [biżuteria], biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria w postaci koralików, klamry ze srebra [biżuteria], nici ze złota [biżuteria], pierścionki
[biżuteria] z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria do noszenia na głowie, ozdoby
z kości słoniowej [biżuteria], biżuteria ze srebra wysokiej próby, siatka
z metali szlachetnych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria],
druciki z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria
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wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], bransoletki
z haftowanej tkaniny [biżuteria], biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami
z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], łańcuszki Kord
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, wpinki do klapy z metali
szlachetnych [biżuteria], zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali
pospolitych, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią.

(111) 303336
(220) 2017 05 04
(210) 471190
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) KRAJEWSKI ARKADIUSZ MARKO PRACOWNIA RĘKAWICZEK
SKÓRZANYCH, Zduńska-Wola, PL.
(540) Renifer
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby i portfele skórzane, walizki skórzane, 25 rękawiczki skórzane, odzież skórzana.
(111) 303337
(220) 2017 05 04
(210) 471192
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) KRAJEWSKI ARKADIUSZ MARKO PRACOWNIA RĘKAWICZEK
SKÓRZANYCH, Zduńska-Wola, PL.
(540) RENIFER
(510), (511) 18 torby i portfele skórzane, walizki skórzane, 25 rękawiczki skórzane, odzież skórzana.
(111) 303338
(220) 2017 05 04
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) ISKRA ANNA BENSINI, Łódź, PL.
(540) AA BENSINI
(540)

(210) 471193

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01
(510), (511) 25 legginsy, getry ciążowe, bluzki, tuniki ciążowe, sukienki ciążowe, spodnie ciążowe, spódnice ciążowe, bluzy ciążowe, kurtki
ciążowe, odzież damska: spodnie, legginsy, spódnice, sukienki, bluzy,
kurtki, płaszcze, garsonki, getry, odzież dziecięca: legginsy, getry.
(111) 303339
(220) 2017 05 04
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) DYJAK BOGDAN P.H.U. BADY, Kobyłka, PL.
(540) bady
(540)

(210) 471199

Kolor znaku: czerwonyy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 magnesy na lodówkę, magnesy dekoracyjne, 14 breloczki do kluczy, 20 statuetki, figurki, ozdoby.
(111) 303340
(220) 2017 05 04
(210) 471200
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) KDRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
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(540) KDRC
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnoszary, ciemnoszary,
ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 księgowość, audyt działalności gospodarczej, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe, 36 doradztwo w sprawach finansowych, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 303341
(220) 2017 05 05
(210) 471255
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nepal
(510), (511) 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 303342
(220) 2017 05 05
(210) 471257
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLYFOUNT
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, brązowy, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 żywność taka jak czekolada, czekolada pitna, pasty
na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, słodycze czekoladowe, czekolada nielecznicza, musy, czekolada na polewy lub posypki, cukierki, cukierki czekoladowe, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych
wyrobów cukierniczych, słodycze bez cukru, cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, cukierki typu krówki/
toffi, batony, batony polane czekoladą, czekolada do rozpuszczenia,
karmelki [cukierki], pralinki, pasty na bazie czekolady, wafle ryżowe,
wafle zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 303343
(220) 2017 05 05
(210) 471260
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) OSTAPIŃSKI ADAM UNAGENCY, Jarosławiec, PL.
(540) Takie Kwiatki
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych.
(111) 303344
(220) 2017 05 05
(210) 471262
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) K.K.P. Accountancy Services Limited, Larnaka, CY.
(540) IT Invest Table
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
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czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 zarządzanie
finansami, doradztwo w sprawach finansowych, fundusze inwestycyjne wzajemne, pośrednictwo giełdowe (akcje i obligacje), pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo inwestycyjne, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne,
pośrednictwo inwestycyjne, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi
inwestycyjne, usługi inwestycyjne świadczone przez firmy, usługi
inwestycyjne związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi,
41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).

(111) 303345
(220) 2017 05 05
(210) 471265
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA kosmetyki podwójnie infuzyjne
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 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 do celów leczniczych.
(111) 303346
(220) 2017 05 08
(210) 471284
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) BURNEIKA SPORTS GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BURNEIKA SPORTS GYM
(540)

(531) 02.01.08, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 21.03.13
(510), (511) 41 kluby zdrowia i fitness, siłownie, usługi w zakresie
rozrywki, organizowane konkursów sprawności fizycznej, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa i kulturalna, mianowicie usługi sportowe, trenerskie i dotyczące
kultury, usługi poprawy kondycji fizycznej, informacja o sporcie, kulturze fizycznej i o kulturze, gimnastyka (instruktaż), wynajmowanie
obiektów sportowych.
(111) 303347
(220) 2017 05 08
(210) 471307
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FOUNT
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, brązowy, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 30 żywność taka jak czekolada, czekolada pitna, pasty
na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, słodycze czekoladowe, czekolada nielecznicza, musy, czekolada na polewy lub posypki, cukierki, cukierki czekoladowe, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych
wyrobów cukierniczych, słodycze bez cukru, cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, cukierki typu krówki/toffi,
batony, batony polane czekoladą, czekolada do rozpuszczenia, karmelki [cukierki], pralinki, wafle ryżowe, wafle zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(111) 303348
(220) 2017 05 08
(210) 471310
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) AMBIT LICZNERSKI I WALDER SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) AMBIT CENTRUM EDUKACYJNE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 20.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie.
(111) 303349
(220) 2017 05 09
(210) 471351
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Meloradio
(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 wykonane z papieru lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
kartki muzyczne z życzeniami, drukowane 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, 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 wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie infor-
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macji 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, 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, 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 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, 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 i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych,
udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy
stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych
i telewizyjnych na zlecenie, 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.
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(111) 303350
(220) 2017 05 09
(210) 471358
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Meloradio. Melo mi.
(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 wykonane z papieru lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
karty muzyczne z życzeniami, drukowane 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, 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 komputerowe, 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 wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
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, 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, 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
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rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, 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, 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 i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych,
udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy
stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych
i telewizyjnych na zlecenie, 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) 303351
(220) 2017 05 09
(210) 471380
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BolechowoOsiedle, PL.
(540) S Agriculture
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, szary, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 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, 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, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu
akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, su-
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rowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, 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 detalicznej i hurtowej takich towarów jak: 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, 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, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 303352
(220) 2017 05 09
(210) 471382
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) KACZYŃSKI ANDRZEJ KACZAN, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) KACZAN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 pościel (oprócz bielizny pościelowej), poduszki,
podgłówki, wałki, nakładki na materace, maty do drzemki [poduszki lub materace], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli,
22 materiały do wyściełania i wypychania, wypełnienia do kołder,
wypełnienia do poduszek, 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna pościelowa, kołdry, prześcieradła, tekstylia do sypialni, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, przykrycia
na łóżka, koce, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, pokrowce
na materace, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, zasłony, bielizna stołowa, obrusy, tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki,
ściereczki do naczyń, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
pościel (oprócz bielizny pościelowej), poduszki, podgłówki, wałki,
nakładki na materace, maty do drzemki [poduszki lub materace], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, materiały do wyściełania i wypychania, wypełnienia do kołder, wypełnienia do poduszek,
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna pościelowa, kołdry, prześcieradła, tekstylia do sypialni, artykuły tekstylne
do użytku jako pościel, przykrycia na łóżka, koce, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki, pokrowce na materace, elementy wystroju
wnętrz wykonane z tkanin, zasłony, bielizna stołowa, obrusy, tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, ściereczki do naczyń.
(111) 303353
(220) 2017 05 10
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) X POWER ENERGY DRINK
(540)

(210) 471441

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, żółty, biały
(531) 26.05.04, 26.03.04, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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(111) 303354
(220) 2017 05 10
(210) 471452
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Pigmenty ToneReflect
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
lecznicze do kąpieli.
(111) 303355
(220) 2017 05 10
(210) 471453
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Pigmenty Soft Reflection
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
lecznicze do kąpieli.
(111) 303356
(220) 2017 05 10
(210) 471459
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Formuła biozgodnych cząstek
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
lecznicze do kąpieli.
(111) 303357
(220) 2017 05 10
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) ELNARO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) elnaro
(540)

(210) 471468

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia i elektronarzędzia zasilane akumulatorowo: wiertarki, młoty elektryczne, pilarki, wyrzynarki, szlifierki, po-
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lerki, strugarki, frezarki, bruzdownice, przecinarki, wkrętarki, nożyce
elektryczne, odkurzacze przemysłowe, wiertła elektryczne do muru,
wiertła elektryczne do betonu, wiertła elektryczne do kamienia, piły
taśmowe, piły tarczowe, piły otwornice jako części do maszyn, dłuta
jako części do maszyn, tarcze diamentowe jako części maszyn, tarcze pilarskie jako części maszyn, piły szablaste jako części do maszyn, brzeszczoty pił jako części do maszyn, noże tokarskie, klucze
udarowe, ostrza wkrętaków do maszyn, narzędzia do spawalnictwa:
spawarki, półautomaty spawalnicze, automaty spawalnicze, agregaty spawalnicze, urządzenia i osprzęt do cięcia i spawania gazowego,
urządzenia i osprzęt do cięcia plazmą, uchwyty spawalnicze, druty
lite jako części maszyn, druty rdzeniowe jako części maszyn, druty
proszkowe jako części maszyn, elektrody do urządzeń spawalniczych,
narzędzia pneumatyczne: osprzęt do narzędzi pneumatycznych, szlifierki stołowe, agregaty prądotwórcze, agregaty sprężarkowe, wciągi
linowe, wciągi łańcuchowe, podnośniki hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, obrabiarki, silniki elektryczne, 8 narzędzia skrawające:
płytki wieloostrzowe, frezy, wiertła, nawiertaki, rozwiertaki, pogłębiacze, gwintowniki, narzynki, głowice wytaczarskie, wygniataki
do gwintów, osprzęt maszynowy: uchwyty tokarskie, oprawki VDI
stałe, oprawki VDI napędzane, trzpienie, tuleje, oprawki frezarskie,
system mocowania termokurczliwego, przyrządy frezarskie: oprawki frezarskie napędzane, uchwyty wiertarskie, oprawki narzędziowe,
oprawki modułowe, imadła maszynowe, narzędzia ręczne i ręczne
narzędzia nieiskrzące: klucze, wkrętaki, szczypce, młotki, siekiery, pilniki, gwintownice, szczypce ślusarskie i elektrotechniczne, szczypce
do pierścieni osadczych, szczypce tynkarskie, szczypce do rur, obcęgi, nożyce ręczne do blach, wycinarki ślusarskie, punktaki ślusarskie,
przecinaki ślusarskie i murarskie, wkrętaki ślusarskie, młotki murarskie i ślusarskie, piły do cięcia metalu, narzędzia do obróbki drewna, imadła do rur, obcinarki, giętarki, skrobaki, klucze wygięte, grzechotki, ręczne piły stolarskie i ogrodnicze, piły do gazobetonu, ściski
stolarskie i spawalnicze, klamry sprężynowe, szczypce uniwersalne
i specjalne, nożyce do blachy, świdry spiralne, narzędzia do kucia,
wiertła HSS-wielostopniowe, narzędzia ścierne, a mianowicie: narzędzia ścierne spojone o spoiwach ceramicznych i żywicznych (ściernice, segmenty i osełki ścierne), klocki jako uchwyty do papierów i płócien ściernych do obróbki ręcznej i maszynowej, ściernice listowe,
trzpieniowe i tarczowe, pasy szlifierskie bezkońcowe, ściernice diamentowe, obciągacze diamentowe w pełnym asortymencie, wgłębniki do twardościomierzy, narzędzia skrawające, a mianowicie: płytki
wieloostrzowe, płytki podporowe, łamacze, wiertła do żeliwa i stali,
do metali kolorowych, do tworzyw sztucznych, do stali ulepszonych
cieplnie, narzynki, gwintowniki, zestawy narzędzi do gwintowania,
gwintownice ręczne do rur, zestawy narzędzi elektromonterskich,
ślusarskich, listwy do pił trakowych, brzeszczoty do pił maszynowych, wiertła do muru i betonu, noże do strugarek, noże tarczowe,
piły do kamienia, betonu, asfaltu, szkła, noże strugarskie, obwiedniowe, przyciągacze, przepychacze do otworów kształtowych, narzędzia diamentowe, sprawdziany tłoczkowe i pierścieniowe do gwintów i otworów, otwornice uniwersalne, dłuta, wiertła do metalu,
do drewna, otwornice, brzeszczoty do wyrzynarek, noże do strugów,
płyty diamentowe do cięcia asfaltu, betonu, kamienia oraz wszelkich
materiałów budowlanych, wiertnice, narzędzia składane do toczenia, frezowania, wiercenia, płytki wieloostrzowe, płytki podporowe,
łamacze wióra, modułowe szybkowymienne systemy narzędziowe,
systemy mocowania, wytaczadła, 9 narzędzia pomiarowe: suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki zegarowe, indukcyjne, kątowniki, statywy, stojaki pomiarowe, płyty granitowe, wzorce długości
i kąta, wysokościomierze, maszyny współrzędnościowe, optyczne
maszyny pomiarowe, mikroskopy, projektory pomiarowe, przyrządy
do pomiaru chropowatości, narzędzia do pneumatyki pomiarowej,
transformatory, oprogramowanie do archiwizacji danych i statystyki
SPC, ochronna odzież robocza chroniąca przed wypadkami i urazami, okulary ochronne, osłony ochronne na twarz, maski spawalnicze,
urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, 35 usługi
reklamy: reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, marketing, dystrybucja materiałów reklamowych,
organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów, a mianowicie: elektronarzędzia, urządzenia i narzędzia dla spawalnictwa, urządzenia i narzędzia pneumatyczne, narzędzia skrawające, osprzęt maszynowy, narzędzia ręczne, narzędzia i materiały ścierne, narzędzia
pomiarowe, maszyny i obrabiarki, narzędzia maszynowe: uchwyty
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tokarskie, oprawki VDI stałe, oprawki VDI napędzane, trzpienie,
tuleje, oprawki frezarskie, system mocowania termokurczliwego,
przyrządy frezarskie, oprawki frezarskie napędzane, uchwyty wiertarskie, oprawki narzędziowe, oprawki modułowe, imadła maszynowe, transformatory, silniki, artykuły chemii technicznej: alkalia
lotne używane jako detergenty, preparaty do hartowania i lutowania
metali, preparaty chemiczne do spawania, topniki do spawania, topniki do lutowania, pręty metalowe stosowane przy spawaniu, gazy
ochronne stosowane przy spawaniu, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, środki ochrony pracy: odzież robocza, okulary i osłony
ochronne, maski spawalnicze, glebogryzarki, kosiarki do trawy, kosy/
wykaszarki, łuparki, myjki ciśnieniowe, nożyce do traw i żywopłotu,
odkurzacze/dmuchawy, odśnieżarki, opryskiwacze, pilarki łańcuchowe, piły do pni, rozdrabniacze, wertykulatory-aeratory, wiertnice glebowe, zamiatarki, siekiery, kompostowniki, meble ogrodowe,
szklarnie ogrodowe, doniczki, piaskownice, parasole ogrodowe.

(111) 303358
(220) 2017 05 11
(210) 471489
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) KOPCZYK WOJCIECH, Pszów, PL.
(540) Borex-Najlepszy Sport to Transport
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, gadżety reklamowe), zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 39 usługi
transportowe, transport samochodowy, informacja o transporcie,
dostarczanie towarów, paczek, logistyka transportu, magazynowanie, pośrednictwo w transporcie, przewóz samochodami ciężarowymi, wypożyczalnia pojazdów.
(111) 303359
(220) 2017 05 11
(210) 471495
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) LEŚNIAK ZUZANNA RESTAURACJA BELLA ROSA, Strzyżów, PL.
(540) RESTAURACJA BELLA ROSA
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, bistra, kawiarnie, kafeterie, cukiernie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele, motele, itp.,
przygotowywanie dań (żywność, posiłki i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje,
szkolenia, prezentacje, imprezy, organizacja przyjęć okolicznościowych, w tym wesel, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, barach, bistrach, itp., prowadzenie warsztatów kulinarnych, rezerwacja stolików.
(111) 303360
(220) 2017 05 11
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) TURAJ ANNA, Tarnobrzeg, PL.
(540) ANTU
(540)
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zegary, budziki, etui na zegarki, części do zegarów i zegarków, paski
i bransoletki do zegarków, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
portmonetki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych,
aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami
wymienionymi w niniejszej klasie.

(111) 303361
(220) 2017 05 11
(210) 471509
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) SZOT MACIEJ, Kraków, PL.
(540) tytano
(510), (511) 39 usługi przewozu, usługi przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, usługi przewozu osób taksówkami osobowymi, taksówki osobowe, 45 usługi ochroniarskie, ochrona osobista,
ochrona obiektów i sprzętu, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, eskorta.
(111) 303362
(220) 2017 05 11
(210) 471515
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) JANIKOWSKI MAREK EM JANIKOWSCY, Srebrna Góra, PL.
(540) TRASY ENDURO SREBRNA GÓRA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 09.07.21, 29.01.13, 26.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, 41 organizowanie imprez sportowych, informacje o rekreacji, organizowanie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie terenów
rekreacyjnych, usługi informacji o rekreacji, publikowanie katalogów
dotyczących turystyki.
(111) 303363
(220) 2017 05 12
(210) 471545
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANŻADA
(540)

(210) 471505

Kolor znaku: czerwony, żółty, fioletowy, czarny, zielony, biały
(531) 19.08.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, biżuteria na zamówienie, biżuteria fantazyjna, kamienie szlachetne, metale szlachetne i ich imitacje,
naszyjniki, broszki, pierścionki, obrączki ślubne, bransolety, łańcuszki
jako biżuteria, przyrządy do mierzenia czasu, zegarki, zegary, budziki, etui na zegarki, części do zegarów i zegarków, paski i bransoletki
do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
portmonetki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria
szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, biżuteria na zamówienie, biżuteria fantazyjna, kamienie szlachetne, metale szlachetne
i ich imitacje, naszyjniki, broszki, pierścionki, obrączki ślubne, bransolety, łańcuszki jako biżuteria, przyrządy do mierzenia czasu, zegarki,

(111) 303364
(220) 2017 05 12
(210) 471547
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ORANŻADA
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny, fioletowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.05.06, 19.08.07
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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(111) 303365
(220) 2017 05 12
(210) 471559
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 12
(732) ENREM POŁANIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tursko Małe, PL.
(540) ENREM POŁANIEC
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 cysterny jako pojemniki metalowe na ciecz, pojemniki
i zbiorniki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe i ich części,
7 wytwornice (generatory) pary, 11 wymienniki ciepła, piece grzewcze, paleniska dla pieców grzewczych, palniki piecowe, 37 usługi
związane z: montowaniem i spawaniem konstrukcji stalowych, z budową rurociągów przemysłowych i ich konserwacją, z remontami
turbin i części do nich, z remontami wytwornic pary, z remontami
wymienników ciepła, z remontami pieców grzewczych, palenisk
do pieców grzewczych, palników piecowych, zabudową obiektów
inżynierii lądowej, zabudową obiektów inżynierii wodnej, z budowlanymi pracami izolacyjnymi, z wykonywaniem instalacji grzewczych, 42 badania i analizy techniczne.
(111) 303366
(220) 2017 05 12
(210) 471579
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Chrupcie
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 29 bakalie, rodzynki, owoce suszone, kandyzowane,
smażone, lukrowane, szczególnie śliwki, morele, jabłka, banany, ananasy, figi, daktyle, kiwi, papaja, mango, guawa oraz ich mieszanki
(także z orzechami), cebula konserwowana, drób nieżywy, orzechy,
szczególnie orzechy cashew, laskowe, włoskie, makadamia, brazylijskie, pekan, piniowe, pistacjowe, ziemne, kokosowe, orzechy spreparowane, pestki dyni, nasiona sojowe i płatki sojowe, jadalne nasiona
roślin oleistych, szczególnie lnu, słonecznika, sezamu, wyżej wymienione towary łuskane, preparowane, przetwarzane, prażone, suszone, tarte, solone, przyprawiane, konserwowane, także z jogurtem
albo polewą, skórki owocowe, migdały spreparowane, prażone, solone, siekane, cięte, wiórki kokosowe, chrupkie produkty ziemniaczane wytworzone metodą wytłaczania lub smażenia w tłuszczu, w tym
chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane,
prażynki ziemniaczane, pałeczki kukurydziane, gotowe do spożycia
przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców
lub innych składników pochodzenia roślinnego lub ich kombinacji,
w tym wszystkie chipsy zawarte w kl. 29, snacki bazujące na owocach, chipsy i chrupki owocowe, masło orzechowe, tłuszcz kokosowy,
30 produkty zbożowe śniadaniowe w tym płatki zbożowe, kukurydziane, zboża preparowane, Muesli, produkty zbożowe wytwarzane
metodą ekstruzji lub smażone w oleju o różnych smakach, chipsy
na bazie produktów zbożowych, chipsy ryżowe, ciastka ryżowe, gofry, jęczmień gnieciony lub łuskany, kasze spożywcze, kukurydza palona, owies gnieciony lub łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa,
preparaty zbożowe, tortilla, produkty spożywcze z ryżu i kukurydzy
wyprodukowane w procesie wytłaczania, snacki bazujące na produktach ryżowych, ryż preparowany, wytworzone metodą wytłoczenia produkty pszenne, ryżowe i kukurydziane w postaci chrupek,
pałeczek, także oblewanych masą, prażona kukurydza (pop-corn),
snacki bazujące na produktach zbożowych, drobne pieczywo chrupkie przekąskowe z ryżu, kukurydzy i produktów zbożowych, także
z ziarnami, solone lub przyprawiane, wafle zbożowe, słone przekąski
na bazie mąki, słone precle, słone paluszki, pikantne herbatniki, krakersy, wytłaczane produkty ze zbóż do celów spożywczych, żywność
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gotowa do spożycia dmuchana i ekstradowana oraz składająca się
przede wszystkim z ziaren, chipsy zawarte w klasie 30.

(111) 303367
(220) 2017 05 12
(210) 471581
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Super Chrup
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 29 bakalie, rodzynki, owoce suszone, kandyzowane, smażone, lukrowane, szczególnie śliwki, morele, jabłka, banany, ananasy,
figi, daktyle, kiwi, papaja, mango, guawa oraz ich mieszanki (także
z orzechami), cebula konserwowana, drób nieżywy, orzechy, szczególnie orzechy cashew, laskowe, włoskie, makadamia, brazylijskie, pekan,
piniowe, pistacjowe, ziemne, kokosowe, orzechy spreparowane, pestki
dyni, nasiona sojowe i płatki sojowe, jadalne nasiona roślin oleistych,
szczególnie lnu, słonecznika, sezamu, wyżej wymienione towary łuskane, preparowane, przetwarzane, prażone, suszone, tarte, solone, przyprawiane, konserwowane, także z jogurtem albo polewą, skórki owocowe, migdały spreparowane, prażone, solone, siekane, cięte, wiórki
kokosowe, chrupkie produkty ziemniaczane wytworzone metodą wytłaczania lub smażenia w tłuszczu, w tym chrupki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, prażynki ziemniaczane, pałeczki
kukurydziane, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziemniaków, orzechów, owoców lub innych składników pochodzenia
roślinnego lub ich kombinacji, w tym wszystkie chipsy zawarte w kl.
29, snaki bazujące na owocach, chipsy i chrupki owocowe, masło orzechowe, tłuszcz kokosowy, 30 produkty zbożowe śniadaniowe w tym
płatki zbożowe, kukurydziane, zboża preparowane, Muesli, produkty
zbożowe wytwarzane metodą ekstruzji lub smażone w oleju o różnych
smakach, chipsy na bazie produktów zbożowych, chipsy ryżowe, ciastka ryżowe, gofry, jęczmień gnieciony lub łuskany, kasze spożywcze,
kukurydza palona, owies gnieciony lub łuskany, płatki owsiane, pasta
migdałowa, preparaty zbożowe, tortilla, produkty spożywcze z ryżu
i kukurydzy wyprodukowane w procesie wytłaczania, snacki bazujące na produktach ryżowych, ryż preparowany, wytworzone metodą
wytłoczenia produkty pszenne, ryżowe i kukurydziane w postaci chrupek, pałeczek, także oblewanych masą, prażona kukurydza (pop-corn),
snacki bazujące na produktach zbożowych, drobne pieczywo chrupkie
przekąskowe z ryżu, kukurydzy i produktów zbożowych, także z ziarnami, solone lub przyprawiane, wafle zbożowe, słone przekąski na bazie mąki, słone precle, słone paluszki, pikantne herbatniki, krakersy,
wytłaczane produkty ze zbóż do celów spożywczych, żywność gotowa do spożycia dmuchana i ekstradowana oraz składająca się przede
wszystkim z ziaren, chipsy zawarte w klasie 30.
(111) 303368
(220) 2017 05 12
(210) 471585
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(540) GWARANCJA JAKOŚCI I CENY
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04, 26.01.14
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(510), (511) 9 osprzęt elektryczny w szczególności gniazdka, wtyczki
i inne złącza elektryczne.

(111) 303369
(220) 2017 05 15
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) TWARDZIAK MARIUSZ AGMAR, Poznań, PL.
(540) Zapiekarnia Tradycyjne zapiekanki z pieca
(540)

Nr 3/2018

(540) Smaksełko
(540)

(210) 471645

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 pasty do kromek zawierające tłuszcz, krem na bazie
masła, masło, mleczne produkty, śmietana [produkty mleczarskie].
(111) 303372
(220) 2017 05 16
(210) 471743
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Smaksełko
(540)

(531) 08.01.03, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21, 26.02.01,
27.05.01
(510), (511) 30 wyroby i potrawy na bazie mąki przeznaczone do zapiekania, takie jak: zapiekanki, bułki, kanapki, bagietki z dodatkami,
43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie barów, restauracji,
usługi cateringowe, zaopatrzenie w żywność, food track.
(111) 303370
(220) 2017 05 15
(210) 471660
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) greenGO
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatki owocowe,
pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki
podawane na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, sałatka cezar, sałatka ziemniaczana, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, gotowe dania warzywne, przeciery warzywne, mieszanki
warzywne, przeciery owocowe, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), krojone warzywa, przystawki
na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw, uprzednio pokrojone
warzywa do sałatek, 30 bagietki, bagietki z nadzieniem, bułki, bułki
z nadzieniem, kanapki, rybne kanapki, nadziewane kanapki, kanapki
z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki z rybą, kanapki
z hamburgerem, kanapki zawierające sałatę, kanapki tostowe opiekane, kanapki z frankfurterkami, kanapki z mięsem, kanapki zawierające mieloną wołowinę, tostowe opiekane kanapki z serem, kanapki z parówką [hot dog], kanapki z filetem z ryby, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), opiekane kanapki z serem i z szynką, zawijana
kanapka typu wrap, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe
do żywności [sosy], 31 świeże warzywa na sałatki, sałaty, sałata świeża, warzywa świeże, surowe warzywa, świeże warzywa organiczne,
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 32 koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], napoje warzywne, soki warzywne, warzywne
napoje typu smoothie, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe napoje na bazie
soku z zielonych warzyw, napoje owocowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, owocowe nektary, bezalkoholowe koktajle owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające
głównie soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, napoje
owocowe z koncentratu lub syropu z dodatkiem wody i cukru.
(111) 303371
(220) 2017 05 16
(210) 471740
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.

Kolor znaku: biały, zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasty do kromek zawierające tłuszcz, krem na bazie
masła, masło, mleczne produkty, śmietana [produkty mleczarskie].
(111) 303373
(220) 2017 05 16
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) TEODORCZYK ARTUR, Ząbki, PL.
(540) EJART Rok zał. 1991
(540)

(210) 471745

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.12, 27.01.01, 26.13.25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni jak i w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi takimi
jak mięso, wędliny, ryby, przetwory rybne, owoce morza, pieczywo,
owoce i warzywa, nabiał, przyprawy i dodatki do żywotności, produkty mączne i zbożowe, napoje i soki, wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły garmażeryjne, żywność mrożona, konserwy,
weki, cukier, słodycze, cukierki, ciastka i ciasta, czekolada, czekoladki,
słodkie i słone przekąski, także za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, promocja sprzedaży .
(111) 303374
(220) 2017 05 16
(210) 471746
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) TEODORCZYK ARTUR, Ząbki, PL.
(540) EJART
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni jak i w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi takimi
jak mięso, wędliny, ryby, przetwory rybne, owoce morza, pieczywo,
owoce i warzywa, nabiał, przyprawy i dodatki do żywotności, produkty mączne i zbożowe, napoje i soki, wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły garmażeryjne, żywność mrożona, konserwy,
weki, cukier, słodycze, cukierki, ciastka i ciasta, czekolada, czekoladki,
słodkie i słone przekąski, także za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, promocja sprzedaży.

Nr 3/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 303375
(220) 2017 05 17
(210) 471780
(151) 2017 10 16
(441) 2017 06 26
(732) EDRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) edrone
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania informacji rynkowych, 38 przesyłanie informacji
drogą on-line, usługi przesyłania wiadomości on-line, 42 chmura obliczeniowa, hosting obiektów internetowych on-line dla osób trzecich, oprogramowanie jako usługa (SaaS).
(111) 303376
(220) 2017 05 17
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) BEBEKITTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) BEBEKITTO
(540)
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płyny pielęgnacyjne i oczyszczające, pojemniki z substancjami zapachowymi, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do czyszczenia
nosa, sole do kąpieli, wazelina kosmetyczna, woda utleniona, wody
zapachowe, zapachy, zasypki do ciała, żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 sole do celów medycznych, sól fizjologiczna,
sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, środki do płukania nosa, środki udrażniające przewody nosowe, krople i spraye
do nosa do użytku leczniczego, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, preparaty do czyszczenia nosa
do celów medycznych, maści i krople lecznicze, środki nawilżające
do celów medycznych, żele lecznicze, substancje i preparaty do inhalacji, 10 aspiratory do nosa, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do odciągania nadmiaru wydzieliny z nosa,
inhalatory do celów medycznych, nebulizatory.

(111) 303379
(220) 2017 05 18
(210) 471870
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) WÓJCIK DARIUSZ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń, PL. ;
(540) CHLEB i WINO RESTAURACJA GRILL PIZZA BAR
(540)

(210) 471781

(111) 303377
(220) 2017 05 17
(210) 471787
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) GŁÓWKA MAŁGORZATA BMG FINANCE, Warszawa, PL.
(540) MAAM
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, czarny, jasnożółty
(531) 09.07.19, 26.01.05, 26.04.02, 26.07.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji hotelowych, usługi
barowe, bary, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie
pubów, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, usługi kateringowe, organizacja przyjęć [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi ogródków
piwnych, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], imprezy
[zapewnianie jedzenia i napojów], usługi hotelowe, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi
w zakresie wynajmu pokojów, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń.
(551) wspólne prawo ochronne

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(510), (511) 25 odzież codzienna.

(111) 303380
(220) 2017 05 19
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) O<sub>3</sub> OZON
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, trycykle, wózki, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, części i akcesoria do wózków zawarte w tej
klasie.

(210) 471904

(111) 303378
(220) 2017 05 17
(210) 471790
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) DUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 02.05.01, 02.05.30, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.16, 19.07.25,
01.15.15, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, chusteczki kosmetyczne, olejki
eteryczne, ekstrakty ziołowe kosmetyczne, gaziki kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, kremy na odparzenia, kremy pielęgnacyjne, ochronne i odżywcze, olejki eteryczne, płyny do aromaterapii,

Kolor znaku: zielony, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa: materiałów budowlanych metalowych
i niemetalowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych,
bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, usługi
w zakresie składu budowlanego, dostarczanie i rozpowszechnianie
informacji handlowej w zakresie budownictwa, również poprzez sieć
internetową, prezentacja oferty handlowej oraz usługowej w zakresie budownictwa, również za pośrednictwem Internetu, 36 usługi
w zakresie: zarządzania i administrowania nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, oszacowania i wyceny majątku nieruchome-
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go, pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, wynajmowania
mieszkań, lokali usługowych i pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie agencji nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi w zakresie obrotu
nieruchomościami, w szczególności w zakresie lokali mieszkalnych,
biurowych, usługowych, miejsc parkingowych, pomieszczeń magazynowych, garaży i komórek lokatorskich, 37 usługi: budowlane
zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego, biurowego
i przemysłowego, rozbiórki budynków, konserwacji sieci i instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, usługi izolacyjne i blacharskie, Instalowanie urządzeń oraz linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
telekomunikacyjnych, internetowych, radiowo-telewizyjnych, alarmowych, w tym antywłamaniowych, przeciwpożarowych, kontroli
dostępu, detekcji gazów, monitoringu wizyjnego, domofonowych,
automatyki kontrolno-pomiarowej i komputerowych, Instalowanie
urządzeń oraz sieci przyłączy instalacji wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej i gazu, Instalowanie urządzeń oraz instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, w tym hydroforowej, przeciwpożarowej,
w tym hydrantowej, tryskaczowej, wewnętrznej centralnego ogrzewania, grzewczej, odnawialnych źródeł energii, wewnętrznej gazu,
Instalowanie urządzeń oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, w tym instalacji bytowej i oddymiania, usługi w zakresie
naprawy i konserwacji budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, usługi izolacji i uszczelniania budynków, usługi instalowania
i naprawy wind, usługi w zakresie przygotowania placu pod budowę,
zwłaszcza osuszania i drenażu gruntów, usuwania humusu, przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i wycinania i karczowania drzew, usługi w zakresie czyszczenia budynków
od zewnątrz, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz,
odśnieżanie, usługi w zakresie montażu rusztowań, wynajmu sprzętu i maszyn budowlanych, w tym także koparek, buldożerów, żurawi, usługi montażu wind towarowych, usługi informacji, doradztwa
i nadzoru budowlanego, 39 usługi w zakresie wynajmowania miejsc
parkingowych, garaży, magazynów, 42 usługi projektowania wnętrz
budynków i wnętrz komercyjnych, dekoracji wnętrz, usługi nadzoru
i inspekcji technicznej, usługi projektowania urbanistycznego w zakresie budynków i budowli, nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości użyteczności publicznej, usługi projektowania i planowania
przestrzeni użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

(111) 303381
(220) 2016 09 20
(210) 461751
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) EUROCASH Spółka Akcyjna, Komorniki, PL.
(540) DJ SNACK
(510), (511) 29 orzeszki arachidowe solone, orzeszki arachidowe
w posypce słodkiej lub słonej, przekąski ziemniaczane, przekąski
z owoców lub warzyw, przekąski na bazie orzechów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 precelki, krakersy solone, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski słone lub słodkie na bazie mąki,
kukurydza prażona (popcorn), kukurydza przetworzona, kukurydza
prażona w kuchence mikrofalowej, chrupki zbożowe, chrupki ryżowe, słone wypieki, wyroby piekarnicze i cukiernicze.
(111) 303382
(220) 2017 03 27
(210) 469489
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 12
(732) GRABOWSKA EWA, GRABOWSKA PAULA PHU BOJA SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, PL.
(540) PSI SALON EWA GRABOWSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.01.08, 03.01.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków i preparatów do pielęgnacji
zwierząt, sprzedaż pożywienia dla zwierząt domowych, sprzedaż akcesoriów i narzędzi fryzjerskich do pielęgnacji zwierząt, organizowanie i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy handlowe dla osób
trzecich, prezentacje towarów i usług, doradztwo w zakresie wyceny
zamówień sprzedaży, elektroniczne przetwarzanie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,, 44 opieka nad zwierzętami,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, zabiegi
higieniczne dla zwierząt, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, salony piękności dla zwierząt, doradztwo dotyczące pielęgnacji i hodowli zwierząt, usługi salonu fryzjerskiego dla zwierząt,
doradztwo związane z hodowlą zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, .

(111) 303383
(220) 2017 04 06
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) ESCUDERO GONZALEZ PEDRO, Kraków, PL.
(540) BIM CONVERTER
(540)

(210) 470083

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.08, 26.13.25
(510), (511) 42 opracowywanie projektów technicznych, dokumentacja architektoniczna koncepcyjna, budowlana i wykonawcza, projektowanie budynków, projektowanie przemysłowe (wzornictwo),
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego.
(111) 303384
(220) 2017 04 10
(210) 470209
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) FRANOWO PARK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
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i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.

(111) 303385
(220) 2017 04 10
(210) 470210
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) TARGÓWEK PARK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(111) 303386
(151) 2017 10 09

(220) 2017 04 10
(441) 2017 06 19

(210) 470211
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(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) JANKI PARK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(111) 303387
(220) 2017 04 10
(210) 470233
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków, PL.
(540) RAWA PARK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
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radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie
czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wyceny
finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów biurowych, mieszkalnych oraz
handlowych, usługi napraw oraz konserwacji budynków biurowych,
mieszkalnych oraz handlowych, nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.

(111) 303388
(220) 2017 04 10
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) SFINKS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Chłopska Spiżarnia
(540)

(210) 470304

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 03.07.03, 29.01.01
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bielizna stołowa i pościelowa, pokrowce i narzuty na meble, tekstylne artykuły kąpielowe, tkaniny, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, 29 dżemy, dziczyzna, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, drób, dipy,
desery mleczne, desery owocowe, buliony [gotowe], potrawy rybne,
potrawy mięsne gotowane, jaja ptasie i produkty z jaj, gotowe posiłki
zawierające [głównie] jajka, sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatki
owocowe, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych,
sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, warzywa mrożone, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa konserwowane, konserwowane warzywa, warzywa marynowane,
warzywa liofilizowane, warzywa w słoikach, caponata [duszone warzywa], warzywa konserwowane [w oleju], warzywa w plasterkach, konserwowe, pasty warzywne, warzywne pasty do smarowania, proszki
warzywne, chipsy warzywne, burgery warzywne, mieszanki warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe
dania warzywne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], zupy, zupy błyskawiczne, zupy bisque,
zupy w puszkach, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, składniki
do sporządzania zup, pasztet z wątróbki, pasztet z gęsich wątróbek,
pasztet warzywny, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty z wątróbki, opiekane kotleciki z pa-
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sty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], gotowane na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], pasty rybne, pasty z owoców
morza, pasty z ryb wędzonych, pasty mleczne do smarowania, pasty
do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, pasty z trufli, pasty do smarowania
składające się z orzechów laskowych, pasty przyrządzone z orzechów,
pasty na bazie orzechów, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty
na bazie czosnku do smarowania, tapenady (pasty z oliwek, kaparów
i oliwy), pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty
do zup, ryby, ryby solone, ryby przetworzone, ryby mrożone, ryby wędzone, ryby suszone, ryby marynowane, ryby konserwowane, mrożone gotowane ryby, ryby w puszkach, ryby w oliwie z oliwek, produkty
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, owoce morza [nieżywe],
konserwowe owoce morza, przetworzone owoce morza, przystawki
mrożone składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z owoców morza, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, mrożone
pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza, ciasto
z krabem, zagęszczone sosy pomidorowe, fasola pieczona w sosie
pomidorowym, przyprawy smakowe (pikle), surówka z szatkowanej
białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), owoce morza konserwowane, suszone owoce morza, produkty z owoców morza, galaretki
z owoców morza, pasta z owoców morza, ekstrakty z owoców morza,
pasty rybne i z owoców morza, 30 pasty warzywne [sosy], przeciery
warzywne [sosy], papki warzywne (sosy – żywność), zagęszczacze
warzywne, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, pasztet
w cieście (pâté en croûte), pasty curry, pasty spożywcze z curry, pasty
czekoladowe do chleba, pikantne sosy, czatnej i pasty, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty
na bazie czekolady, pastylki cukiernicze do pieczenia, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orzechów
do smarowania kanapek, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci
galaretki [yohkan], pasty czekoladowe, pastylki nielecznicze, pastylki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
piankowe pastylki na bazie cukru, nielecznicze pastylki odświeżające
do ust, pastylki [inne niż do celów medycznych], nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze],
inne niż do celów leczniczych, kanapki z filetem z ryby, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
grube paluszki chlebowe, koncentraty do chleba, mieszanki do chleba,
paluszki chlebowe, pudding z chleba, przekąski składające się głównie z chleba, świeży chleb, ciasto na chleb, chleb, zakwas chlebowy,
mieszanki do chleba razowego, mieszanki do przyrządzania chleba,
bułki, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto
kruche z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto na biszkopty,
lukrowane ciasto, ciasto migdałowe, kruche ciasto, ciasto francuskie,
ciasto śliwkowe, ciasto kruche, ciasto śniadaniowe, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto na słodkie wypieki, nieupieczone ciasto bez
nadzienia, cienkie ciasto bazowe do tart, ciasto do pieczenia ciastek,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, mąka na ciasto, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, krakersy z preparatów zbożowych, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, batony zbożowe
i energetyczne, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, sosy, przyprawy, mieszanki
przypraw, lody, krem budyniowy w proszku, budyń ryżowy, budynie
deserowe, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast,
majonez z piklami, pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, majonez, wyroby cukiernicze, 43 oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], restauracje z grillem, restauracje
serwujące delikatesy, restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje dla turystów, puby, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla firm, usługi
kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia
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w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie przyborów kuchennych, wypożyczanie
szklanych naczyń, wypożyczanie sztućców, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w bistrach.

(111) 303389
(220) 2017 04 12
(210) 470384
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) YOU LOOK GOOD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla
celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej, mikroskopy,
szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 35 sprzedaż artykułów medycznych o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek kontaktowych, płynów
do soczewek kontaktowych oraz sprzętu do diagnozy medycznej
w okulistyce dla gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie także
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii
skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży,
biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków
do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów 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, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami.
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(510), (511) 9 kable i przewody elektroenergetyczne oraz elektryczne, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz poprzez Internet towarami w postaci kabli i przewodów elektroenergetycznych
i elektrycznych.

(111) 303391
(220) 2017 04 12
(210) 470391
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 12
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) Francis Gattél
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej,
mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne.
(111) 303392
(220) 2017 04 12
(210) 470396
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 19
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) SeeMe
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej,
mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne.

(111) 303390
(220) 2017 04 12
(210) 470388
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) PPH TRANS KABEL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) TKE Trans Kabel Europe
(540)

(111) 303393
(220) 2017 04 12
(210) 470397
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 19
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) sceyewear
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów medycznych o przeznaczeniu
okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu do diagnozy
medycznej w okulistyce dla gabinetów okulistycznych i zakładów
optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni
i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć
głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu
optycznego, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej,
dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii
skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 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, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.04

(111) 303394
(220) 2017 04 12
(210) 470398
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 19
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) tonnydesign
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów medycznych o przeznaczeniu
okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu do diagnozy
medycznej w okulistyce dla gabinetów okulistycznych i zakładów
optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towa-
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rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni
i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć
głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu
optycznego, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej,
dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii
skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 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, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.

(111) 303395
(220) 2017 04 12
(210) 470414
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 19
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Marimigran
(510), (511) 5 preparaty do leczenia migreny, środki na ból głowy,
sztyfty na ból głowy, balsamy przeciwbólowe, leki ziołowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, wyciągi z roślin leczniczych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, nalewki do celów medycznych, olejki lecznicze.
(111) 303396
(220) 2017 04 25
(210) 470890
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 26
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GASTROALG
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów
medycznych, 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, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 303397
(220) 2017 04 25
(210) 470897
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 26
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAMILAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
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, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

Nr 3/2018

(111) 303398
(220) 2017 04 25
(210) 470898
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 26
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROZILANE
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki
czyszczące.
(111) 303399
(220) 2017 04 25
(210) 470899
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 26
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALGINAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
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, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 303400
(220) 2017 04 25
(210) 470901
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 26
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAMILAXIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
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, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 303401
(220) 2012 06 27
(151) 2017 04 19
(441) 2012 10 08
(732) BEEMOOV SAS, NANTES, FR.
(540) słodki flirt
(540)

(210) 402081

Kolor znaku: biały, czerwony, różowy, brązowy, ciemnobrązowy,
jasnoróżowy, ciemnoróżowy
(531) 02.09.01, 08.01.09, 08.01.12, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania i/lub odtwarzania dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery oraz urządzenia towarzyszące oraz akcesoria komputerowe,
monitory, urządzenia do gaszenia ognia, baterie w tym baterie elektryczne oraz do oświetlenia, detektory, kable i instalacje elektryczne,
przekaźniki elektryczne, maski do nurkowania, ubrania ochronne
i osłony przeciwwypadkowe, okulary optyczne, wyroby optyczne, etui
na okulary, urządzenia diagnostyczne, pamięci komputerowe i karty
pamięci oraz mikroprocesory, sieci ratownicze, programy i oprogramowanie komputerowe niezależnie od mediów rejestrujących lub
środków rozpowszechniania w tym także zapisane/ zarejestrowane
na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sieci komputerowych, programy i oprogramowanie komputerowe utrwalone/ nagrane, wirtualne i interaktywne gry komputerowe oraz oprogramowanie gier, animacje komputerowe, kasety wideo, kasety wideo z grami,
publikacje elektroniczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów,
sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady jako części składowe przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy
dla chemii, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apertometry stosowane w optyce, urządzenia i przyrządy astronomiczne,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, automaty biletowe, automaty muzyczne ( szafy grające ) uruchamiane monetą, automatyczne kołowroty obrotowe ( turnikiety ), automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach
pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa, balony meteorologiczne, barometry, baterie, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne,
baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki
topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp stosowane w fotografice, boje do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne, bramki parkingowe uruchamiane monetą
lub żetonem dla samochodów, bransoletki stosowane dla identyfikacji
kodowanej w tym magnetyczne, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki elektryczne karkasy
na cewki elektryczne, chipy jako układy scalone, chipy z kodem DNA,
chromatografy do celów laboratoryjnych, aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, sygnalizatory automatyczne spadku do ciśnienia w oponach pojazdów,
cyklotrony, częstotliwościomierze, czujniki w tym czujniki ciśnienia,
czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu
paliwa, czujniki znaczników stosowane w stolarstwie, czytniki, sprzęt
przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych, dalekopisy, dalmierze, daszki jako osłony oczu, densymetry, densytometry, aparatura do destylacji, do celów naukowych, urządzenia elektryczne do dozorowania, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne, urządzenia sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut
miedziany izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty jako
przewody telefoniczne, telegraficzne, druty ze stopów metali jako bezpieczniki topikowe, aparatura do dyfrakcji, dyktafony, dynamometry
jako siłomierze, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe w tym
audio-wideo, dyski kompaktowe, w tym CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory benzyny dla stacji obsługowych, dystrybutory dysków komputerowych, dystrybutory paliwa na stacjach obsługi, dysze wylotowe do węży
pożarniczych, dzwonki jako urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji
dźwięku, dźwignie wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany stosowane w fotografice, ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych,
elektrody do spawania, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne,
ekranopisy, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia kontrolno –
sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy, rzutniki,
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ergometry, etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki na towarach
elektroniczne, falomierze, wykrywacze fałszywych monet, filmy jako
błony naświetlone, rysunkowe filmy animowane, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, filmy rysunkowe animowane, filtry
stosowane w fotografice, filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, urządzenia i przyrządy stosowane
w fizyce, suszarki do klisz fotograficznych, fotokopiarki, fotometry,
urządzenia do kontroli frankowania, futerały na przyrządy i aparaturę
fotograficzną, galenit jako kryształy ( detektory ), galwanometry, gaśnice, gazometry, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty jako złącza elektryczne, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki
do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie,
hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, indentyfikacyjne kodowane bransoletki magnetyczne, induktory, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Interfejsy
komputerowe, iskrochrony, kable elektryczne, kable koncentryczne,
kable optyczne, światłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki do pływania, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kaset wideo, kasety
wideo z grami, kaski ochronne w tym do jazdy konnej, dla uprawiania
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry szklane wykorzystywane przy
gotowaniu jaj, klisze rentgenowskie naświetlone, koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne,
komparatory, kompasy jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki
do komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, kosmografia jako przyrządy, miarki krawieckie, krokomierze,
kuwety fotograficzne, kwasomierze w tym do akumulatorów, odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, laktodensymetry, laktometry, lampy błyskowe i ciemniowe stosowane w fotografii, lampy elektronowe próżniowe radiowe, lampy elektronowe wzmacniające, lampy elektronowe, lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów
medycznych, lampy termojonowe, lampy wyładowcze elektryczne
inne niż do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne rurowe inne
niż do oświetlenia, laptopy, lasery nie do celów medycznych, latarnie
magiczne, aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczniki znaczków pocztowych, liczydła, przyrządy miernicze
w tym linijki, linki do pionów, liny do sond, instrumenty pomiarowe,
lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, kombinezony ochronne dla lotników, lunety celownicze do broni palnej, lupy optyczne, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne, łuk elektryczny jako urządzenia do spawania, magnesy,
magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośnik danych, manekiny
reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, maszyny sprzedające automatyczne, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub
żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany stosowane
w akustyce], membrany do aparatury naukowej, przyrządy miernicze,
miary, mierniki jako przyrządy pomiarowe, mierniki czasu naświetlania, mierniki pojemności, migacze jako światła sygnalizacyjne, migawki jako wyzwalacze stosowane w fotografice, migawki fotograficzne,
mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory, w tym komputerowe, hardware komputerowy, programy komputerowe, monitory ekranowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, motopompy strażackie, myszy
do komputerów, nadajniki dla telekomunikacji, nadajniki sygnałów
elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe stosowane w informatyce, napędy dysków do komputera, naświetlone ta-

1072

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

śmy filmowe, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów
elektrycznych, niwelatory, przyrządy do ustalania linii poziomej w tym
poziomice, noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, nośniki informacji optyczne, nośniki płyt ciemniowych
stosowane w fotografice, notesy elektroniczne, maski do nurkowania,
obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy
jako soczewki stosowane w optyce, obiektywy do astrofotografii, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem,
obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, maski ochronne, ociekacze do suszenia prac fotograficznych w tym suszarki, odbiorniki audio i wideo, suszarki do odbitek
fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, odgromniki, przyrządy do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca
przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ogniwa jako przełączniki stosowane w elektryczności, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki elektryczne, ogrodzenia
zelektryfikowane, oktanty, łańcuszki do okularów, okulary optyczne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary, binokle, omomierze, oporniki
elektryczne, rezystory, oprawki do okularów, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne jako światłowody, oscylografy, osłony
azbestowe dla strażaków, osłony dla strażaków azbestowe, osłony
końcówek, wyjść elektrycznych, osłony obiektywów optycznych, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników,
osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetlania, ozonizatory, pamięci komputerowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż
do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy do pływania, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, sznureczki, oprawki, łańcuszki do pince-nez, binokle, piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze,
planimetry, plotery, pisaki x-y, płytki krzemowe do obwodów scalonych, półprzewodnikowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, płyty
do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pływaki do kąpieli i pływania, pływaki wodne, pochylniki, pochyłomierze, podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, naczynia szklane
do pomiarów, pompy paliwowe samoregulujące, pompy strażackie,
powłoki i osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, wskaźniki poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory jako jednostki przetwarzania, procesory tekstu,
programy gier komputerowych, programy komputerowe ( software
ładowalny), programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim do celów innych niż medyczne, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty stosowane w optyce, przeglądarki jaj, przekaźniki
elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory stosowane w elektryczności, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody
akustyczne, elektryczne, magnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza i ramki fotograficzne, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy
nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony fotograficzne, publikacje elektroniczne,
publikacje elektroniczne, moduły ładowalne, pulpity rozdzielcze stosowane w elektryczności, puszki przełącznikowe stosowane w elektryczności, radary, aparaty radiowe w tym odbiorniki radiowe, radia
samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory stosowane w elektryczności,
refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory
prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla pojazdów, rejestratory przebytej
drogi w milach dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, rękaw
lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy,
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rurki kapilarne, rzutniki do slajdów, sacharymetry, satelity do celów
naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery, przyrządy do mierzenia grubości skóry, skrzynki akumulatorowe,
skrzynki do przyłączy w zakresie elektryczności, skrzynki na baterie,
skrzynki rozdzielcze w zakresie elektryczności, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, soczewki w tym wzierniki, okulary, soczewki korekcyjne optyczne, soczewki optyczne, solomierze, sonary, maszyny
i urządzenia do sondowania, sondy radarowe lub ultradźwiękowe,
sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy,
wzorniki, sprawdziany do pomiarów gwintów, urządzenia przetwarzania danych, sprzęgacze akustyczne, sprzęt dla korzystania z telefonu
bez użycia rąk, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiotelefoniczny,
sprzęt radiotelegraficzny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki miernicze jako przyrządy
geodezyjne, osłony azbestowe dla strażaków, styki elektryczne, styki
elektryczne z metali szlachetnych, suszarki klisz fotograficznych, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, syreny, syreny elektryczne, szafki na głośniki, szafy rozdzielcze dotyczące elektryczności, szkła kontaktowe oraz pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte
powłoką przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule
fotograficzne, szyldy i znaki mechaniczne, szyldy, znaki świecące,
ściemniacze jako regulatory światła, elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe jako sygnały świetlne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze, elektryczne, tablice sterownicze, elektryczne, tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia
głowic do nagrywania, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, taśmy wideo, słuchawki telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, telegrafy jako aparaty, telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry
nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do pojazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, translatory elektroniczne kieszonkowe, tranzystory elektroniczne, tratwy ratunkowe, trójkąty
ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki elektryczne tyczki,
przyrządy pomiarowe, tygle laboratoryjne, tygle probiercze do kupelacji laboratoryjne, ubiory chroniące przed ogniem, układy scalone,
urynometry, urządzenia antyinterferencyjne, elektryczne, urządzenia
diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia dla nurków,
urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji
jako urządzenia laboratoryjne, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do galwanizacji, urządzenia
do galwanoplastyki, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia do głosowania,
urządzenia do jonizacji inne niż do uzdatniania powietrza, urządzenia
do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania
pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku, sonometry, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania
inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod
wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości stosowane w fotografice, urządzenia do powiększania
stosowane w fotografice, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk
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czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia
do spawania elektrycznego, urządzenia do spawania łukiem elektrycznym, 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 do zdalnego sterowania, urządzenia do zgrzewania
opakowań z tworzyw sztucznych, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego
sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia elektryczne do zwabiania i zabijania owadów, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż medyczne,
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 kadrujące
do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, w tym komputery pokładowe, urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych jako sufler telewizyjny, prompter, urządzenia pomiarowe,
urządzenia projekcyjne, urządzenia przeznaczonego rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia rentgenowskie inne
niż do celów medycznych, urządzenia sterujące do wind, urządzenia
telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów innych niż medyczne, urządzenia zawierające wizjery
optyczne, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne wysokiej dokładności, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji do badań
mikroskopowych, wariometry, wideofony, wielofunkcyjne bankomaty,
wilgotnościomierze, urządzenia sterujące do wind, wizjery do drzwi,
woltomierze, wskaźniki elektryczne, rejestratory ciśnienia, wskaźniki
ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki ilości, nachylenia, prędkości, temperatury, ciśnienia, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki strat elektrycznych, wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze, detektory, wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wyroby
optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek stosowane w fotografice, wzmacniacze, wzorniki jako przyrządy pomiarowe, zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów, elektryczne, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne, przełączniki jako zawory elektromagnetyczne, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami, aparatura
elektrodynamiczna do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi,
zdjęcia rentgenowskie nie do celów medycznych, zegary kontrolne
jako czasomierze rejestrujące, zelektryfikowane szyny do zawieszania
reflektorów punktowych, zespoły nadawcze stosowane w telekomunikacji, złącza i złączki elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne
świetlne,, 16 rodukty drukarskie, artykuły do oprawy, fotografie, artykuły papiernicze, 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, klisze, papier, karton, pudła i opakowania zawarte
w tej klasie, plakaty, afisze, albumy, karty, książki, gazety, prospekty,
broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, czcionki drukarskie, artystyczne obiekty grawerowane lub litografie, obrazy w tym obramowane, akwarele, formy do szycia, obrazki, przyrządy do rysowania, papierowe chusteczki, papier i ręczniki toaletowe, papierowa bielizna
stołowa, arkusze papierowe lub z celulozy, torby i saszetki, koperty
i pokrowce papierowe lub z tworzyw sztucznych jako opakowania, papierowe lub plastikowe worki na śmieci, adresarki, akwaforty, akwarele
jako obrazy, malarstwo, albumy, almanachy, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, atrament, atrament korektorski, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, biurowe
maszyny do stemplowania, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki
listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych,
w tym samoprzyczepne, rozciągliwe do paletyzacji, broszury, arkusze
w celulozy regenerowanej do pakowania, chorągiewki papierowe,
chromolitografie, chusteczki do nosa papierowe, cyfry jako czcionki
drukarskie, cyrkle kreślarskie, czasopisma w tym periodyki, czcionki
ze stali, deski kreślarskie jako rysownice, diagramy, dozowniki taśmy
przylepnej jako artykuły biurowe, zestawy drukarskie przenośne jako
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artykuły biurowe, dziurkacze jako artykuły biurowe, ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
,statuetki z papieru mache, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze jako blankiety, druki, formy do gliny modelarskiej jako materiały dla artystów, fotografie, urządzenia do oprawiania fotografii, fotograwiura, futerały na matryce, galwanotypy
stosowane w poligrafii, gazety, gilotynki do papieru jako artykuły biurowe, glina do modelowania, formy do gliny modelarskiej jako materiały dla artystów, globusy ziemskie, gluten jako klej do papieru lub
do użytku domowego, grafity do ołówków, grzebienie marmurkowe,
gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka
techniczna, kalkomanie, kałamarze w tym wpuszczane w pulpit, kałamarze stojące z oprawką, kamienie atramentowe jako kałamarze, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi
drzewnej jako artykuły papiernicze, karty, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię jako artykuły biurowe, kasetki na stemple i pieczątki, kaszty, ramy zecerskie stosowane w drukarstwie, katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego, klamry, zaciski do papieru, klawisze do maszyn
do pisania, klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do papieru lub
do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, urządzenia
do stemplowania kopert biurowe, koperty, koperty na butelki z kartonu lub papieru, korektory w płynie jako artykuły biurowe, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda
krawiecka, krzywiki, książki, kulki do piór kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki dla drukarzy, linijki rysownicze, kreślarskie, litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, 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 w tym bibuła, materiały klejące
do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce,
matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy,
modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
jako materiały piśmienne, nawilżacze jako artykuły biurowe, biurowe
nawilżacze do powierzchni klejących, niemowlęce pielucho-majtki
z papieru lub celulozy, jednorazowe, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki, notesy, notesy podręczne, noże do papieru
jako 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 jako artykuły
biurowe, odciskarki do kart kredytowych nieelektryczne, okładki
na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty, 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, kasetki ozdobne na papeterie jako artykuły biurowe, papier w tym do radiogramów, elektrokardiografów i maszyn rejestrujących, papier
do pakowania, pisania, zawijania, papier filtracyjny, papier higieniczny,
papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach jako 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, pieczęcie, pudełka na stemple, pielucho-majtki niemowlęce
z papieru lub celulozy ,jednorazowe, pieluchy niemowlęce z papieru
lub celulozy jednorazowe, pinezki jako artykuły biurowe, pióra jako
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 wielu książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki, pod-
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stawki 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 jako materiał dydaktyczny, przebitki jako materiały piśmienne,
przezrocza jako materiały piśmienne, przybory do pisania, przybory
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, rysunkowe,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka
kartonowe lub papierowe, pudełka na farby jako artykuły szkolne, pudła na kapelusze z tektury, ramki do fotografii, rejestry, księgi główne
jako książki, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady,
repertuary godzinowe drukowane, rury tekturowe, ryciny, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki w tym ryciny, zestawy rysunkowe,
komplety kreślarskie, segregatory jako 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 jako kreda krawiecka, stemple,
pieczątki, stemple do pieczętowania, stojaki na stemple, suszki do piór,
szablony jako artykuły piśmienne, szczotki i pędzle do pisania, szczotki
i pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy,
ryty, 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, taśmy stosowane w introligatorstwie, taśmy do maszyn
do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub kart 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 na dokumenty jako artykuły biurowe,
teczki, skoroszyty jako 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 w tym 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 do frankowania naklejania znaczków lub stemplowania 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 malowania ścian, watki do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki stosowane w poligrafii,
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 do pokazywania szczegółów na mapie nieelektryczne,
wycinki histologiczne jako materiał szkoleniowy, wydruki graficzne,
wykroje do szycia, 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, zawiadomieni, karty jako artykuły piśmienne, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze jako
artykuły biurowe, zszywki biurowe., 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, kaszkietówki, ubrania wierzchnie, ubrania skórzane lub z imitacji
skóry, paski, futra, rękawiczki, szaliki, apaszki, krawaty, skarpetki, kapcie, klapki plażowe, buty narciarskie i sportowe, bielizna, nakrycia tekstylne, przybory antypoślizgowe do butów, bandany na szyję, berbety,
kwefy jako odzież, berety, bezrękawniki, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy jako spodnie, buty, obcasy, paski,
środki antypoślizgowe do butów, buty narciarskie, buty sportowe,
buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, chusty,
fulardy, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek, drewniaki, dzianina jako
odzież, dżerseje jako ubrania, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako
odzież, fulary, ozdobne krawaty, gabardyna, garnitury, getry, gorsety
jako bielizna, halki jako bielizna, halki, półhaki, kalosze, kamasze, kami-
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zelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe jako
odzież, kaptury jako część odzieży, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kieszenie kwadratowe, kołnierze jako część odzieży,
kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony jako odzież, kombinezony dla narciarzy wodnych, kombinezony dla narciarzy wodnych,
kombinezony dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki
wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecinne, manipularze, mankiety jako część ubrania, mantyle, szale Hiszpanek, stroje na maskarady, maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako część odzieży, mundury, mycki, piuski, nakrycia
głowy, napierśniki, plastrony-koszule, napiętki do pończoch, nauszniki
jako część odzieży, napiętki, czubki do obuwia, obcasy, paski środki
antypoślizgowe do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie
piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy,
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 jako odzież, okucia metalowe do butów, ornaty,
osłony przed słońcem, osłony, daszki do czapek, palta, pancerze, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski do odzieży, paski do butów
i obuwia, pasy do pończoch jako bielizna, pasy do przechowywania
pieniędzy odzieżowe, peleryny, pelisy, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, buty piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe,
płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki stosowane
w elementach ubrań, podszewki gotowe jako części garderoby, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, pończochy,
napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot, potniki, półbuty,
prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki jako część odzieży, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, skarpetki,
slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szelki,
szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, ubrania trykotowe, T-shirty, turbany, woalki, wyprawki dziecięce jako ubrania,
wyroby pończosznicze, żakiety pikowane jako ubrania, kostiumy, rękawiczki do nurkowania., 28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe oprócz artykułów oświetleniowych, syntetyczne choinki bożonarodzeniowe, sprzęt rybacki, piłki do gry, kije
lub bile bilardowe, gry karciane, łyżwy, rolki, skuter, deski windsurfingowe, rakietki, rakietki śnieżne, ochraniacze sportowe, balony do zabawy, bańki mydlane jako zabawki, rękawice baseballowe, baseny kąpielowe jako zabawki, bąki jako zabawki, okładziny do stołów
bilardowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule do bilardu, stoły bilardowe, karty do bingo, bloki startowe jako artykuły sportowe, bobsleje,
body board, przyrządy do reperacji darni na boiska także jako akcesoria golfowe, rękawice bokserskie, broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, łyżwy, ozdoby na choinki z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki do choinek, choinki
z materiałów syntetycznych, cukierki – petardy, smycze do desek surfingowych, deski windsurfingowe, trapezy do desek windsurfingowych, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino, domki dla lalek,
dyski sportowe, dzwonki na choinkę, ekrany maskujące, artykuły sportowe, ekspandery, elektroniczne tarcze, florety, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne mechaniczne, kije, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez, gry, karty do gry, kije, kule
do gry, kulki, piłki do gdy, żetony do gry, gry automatyczne inne niż
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry automatyczne
lub na żetony, gry inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym
ekranem lub monitorem w tym urządzenia do gier, gry planszowe, gry
towarzyskie, grzechotki, gwizdki (wabiki) myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, strzelby harpunowe jako artykuły sportowe, kije hokejowe, hulajnogi do zabawy, huśtawki, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony
wybuchowe do zabawy, karty do bingo, karty do gry, karuzele, katapulty jako artykuły sportowe, kije do gier, kile bilardowe i golfowe,
końcówki do kii bilardowych, klocki do zabawy, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach jako zabawki, gry polegające na konstrukcjach, koszyki wędkarskie, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle,
oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, torby na sprzęt do krykieta,
kubki na kości do gry, kukiełki, kulki do gry, przyrządy stosowane
w kulturystyce, kusze jako artykuły sportowe, lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki, ubranka dla lalek, latające krążki jako
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zabawki, latawce, szpule do latawców, linki, żyłki wędkarskie, lotki
do gry, lotnie, łóżka dla lalek, łuki i przybory do strzelania, łyżworolki,
łyżwy, Mahjongs, marionetki, maski jako zabawki, maski szermiercze,
maski teatralne, maskujące ekrany, maszty do desek windsurfingowych, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, bańki mydlane do zabawy, gwizdki i wabiki stosowane w myślistwie, naturalne i syntetyczne naciągi do rakiet, nagolenniki jako
artykuły sportowe, nakolanniki jako artykuły sportowe, narty, krawędzie do nart, pokrycie ślizgów do nart, wiązania do nart, narty wosk
do nart, torby na narty i deski surfingowe, narty surfingowe, narty
wodne, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze łokci
jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy, broń i amunicja do paintballa, pałeczki
sztafetowe, paralotnie, pasy do podnoszenia ciężarów, petardy
w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania, gry, stoły do piłkarzyków, piłki do gier, piniaty, kapiszony do pistoletów stosowane jako zabawki, pistolety jako zabawki w tym do paintballa, plansze do gry
w warcaby, pluszowe misie, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, podkowy do zabawy, pasy
do podnoszenia ciężarów, modele pojazdów, pojazdy jako zabawki,
pokoiki dla lalek, pokrycie ślizgów nart, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przynęty
zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji darni ,akcesoria golfowe, przyrządy
do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, samochody zdalnie sterowane
w tym radiem jako zabawki, rakiety naciągi do rakiet w tym syntetyczne, rakiety do gry, rakiety śnieżne, rękawice jako akcesoria do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice
do szermierki, rękawice golfowe, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych
rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych, koło do ruletki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki w tym rzutki strzelnicze jako tarcze, strzałki jako gra, sanki, siatki w tym na motyle, skóra focza [pokrycia
na narty], skrobaczki do nart, spławiki, sprzęt wędkarski, stacjonarne
rowery treningowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, deski surfingowe, suspendery, szachownice, szachy, maski i rękawice do szermierki,
aparatura do sztuk magicznych, ślizgi, pokrycie nart, atrapy jako
śmieszne rzeczy, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, uchwyty
do świeczek choinkowych, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze,
maski teatralne, stoły do tenisa stołowego, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki tenisowe, torby na narty i deski surfingowe, torby
na sprzęt do krykieta, trampoliny, trapezy, uprząż do desek windsurfingowych, rowery stacjonarne treningowe, trik-trak, gra, ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby jako gry, haczyki, podbieraki, sprzęt do wędkarstwa, wędki, worki
treningowe, wrotki, uprząż do wspinaczki, wybuchowe cukierki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome, balony
do zabaw, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, urządzenia do zaznaczanie punktów w bilardzie, żetony do gier, żyłki wędkarskie., 35 Usługi w zakresie reklamy, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w postaci ulotek, broszur, próbek, usługi
abonamentowe w grach przeznaczone dla osób trzecich, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzaniu w działalności gospodarczej, rachunkowość, powielanie dokumentów, rekrutacja, dobór personelu
oraz pośrednictwo pracy, zarządzanie plikami informatycznymi, usługi
w zakresie organizacji i dekoracji wystaw komercyjnych i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
czasu i przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, public relations, 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 prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-

1075

kresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi impresariów w działalności artystycznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizacji i zarządzania
w działalności gospodarczej, 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 oraz punkty informacji konsumenckiej, handlowe wycen, administrowanie hotelami, importowo-eksportowe agencje, impresariat w działalności artystycznej, agencje informacji handlowej,
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, wycena
kompleksów leśnych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe bazy danych systematyzacja komputerowe baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, punkty informacji
konsumenckiej, analiza kosztów, księgowość, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie sondaży, opinii, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, patronat, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu, rozlepianie reklam, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej przemysłowej lub handlowej, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
usługi w zakresie przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, psychotechnika dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału
reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, analizy i badania rynku, sekretarskie usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, statystyczne zestawienia,
usługi stenografii, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji dla
nieobecnych abonentów, reklama telewizyjna, transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie porad konsumentom, usługi w zakresie informacji handlowej oraz punktów informacji konsumenckiej, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, kreowanie wizerunku, firmy,
usług, towaru, wyceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, doradztwo
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w zakresie zarządzania personalnego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowanie zeznań
podatkowych, marketing w wyszukiwarkach internetowych., 38 Usługi w zakresie telekomunikacji oraz informacji o telekomunikacji, komunikacji poprzez terminale komputerowe lub światłowody, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej, wizyjnej, mobilne usługi
radiotelefoniczne, dostarczenie dostępu do światowej sieci informatycznej, usługi elektronicznego wyświetlania wiadomości, danych
jako telekomunikacja), połączenie przez telekomunikację do światowej sieci informatycznej, usługi agencji prasowych oraz informacyjnych, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie emisji radiowych lub telewizyjnych, usługi serwisu telekonferencji,
przesyłanie wiadomości elektronicznych oraz ogłoszeń, poczta elektroniczna, wypożyczanie czasu dostępu do światowych sieci informatycznych, gromadzenie, udostępnianie oraz przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, dźwiękowej za pomocą komputera oraz mobilnych urządzeń do komunikacji, udostępnianie internetowych forów
dyskusyjnych, usługi związane z dostępem do komputerowych baz
danych, portali społecznościowych, chatów, aplikacji elektronicznych,
w tym zapewnienie dostępu do wymienionych usług, usługi elektronicznej wymiany danych przy pomocy internetowych, cyfrowych,
elektronicznych, przewodowych i bezprzewodowych środków łączności, agencje informacyjne, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci, udostępnianie Internetu dla forów dyskusyjnych,, informacja
o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, 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, usługi portali internetowych, usługi portali internetowych oferujących gry, usługi portali internetowych oferujących gry wirtualne
i interaktywne, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
operatorów sieciowych, łączność za pomocą telefonów, łączność
za pomocą telegramów, przesyłanie telegramów, telewizja kablowa,
łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych jako telekomunikacja, usługi poczty głosowej, usługi
telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, usługi związane
z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do kopiowania, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej., 41 Usługi nauczania jako wszelkie formy nauczania, usługi
kształcenia jako wszelkie formy kształcenia, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę
oraz rekreację, informacje w dziedzinie rozrywki i edukacji, usługi w zakresie organizowania zajęć czasu wolnego i rozrywki, produkcja filmów, produkcja filmów video, montaż taśm video, wypożyczanie
taśm video, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja mikrofilmów, wynajem
filmów kinematograficznych, wynajem ścieżek dźwiękowych, wynajem magnetowidów lub stanowisk radiowych i telewizyjnych, wynajem dekoracji do spektakli, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
tłumaczenie języka migowego, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi w zakresie fotografii, usługi dotyczące gier oferowanych w Internecie, usługi
dotyczące gier przy użyciu sieci informatycznej, obsługa gier w systemie on-line w tym z sieci informatycznej i/lub komputerowej, usługi
związane z odpłatnym dostępem do gier, publikacja książek, publikacje elektroniczna książek i periodyków w Internecie, mikroedycja, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów
teatralnych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, chronometria na imprezach sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą
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dyskotek, usługi w zakresie edukacji, informacje o edukacji, usługi
świadczone przez studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotoreportaże, instruktaż w zakresie gimnastyki, obsługa sal do gier,
usługi w zakresie gier hazardowych, chronometraż imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizacja konkursów, organizacja konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizacja i prowadzenie seminariów, konferencji i kongresów, organizacja wystaw kulturalnych i edukacyjnych,
rezerwacja miejsc na spektakle, usługi kasyn, usługi klubowe, usługi
w związane z rozrywką lub nauczaniem, usługi w zakresie poprawiania
kondycji, usługi klubów zdrowia, usługi związane z kompozycjami muzycznymi, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów w zakresie
edukacji lub rozrywki, publikowanie i wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetoskopów, montaż taśm wideo, usługi świadczone
przez muzea, wystawy, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, filmowanie, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, nauczanie religii, usługi nocnych klubów, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych,
usługi w zakresie rozrywki i zabawy w ramach obozów wakacyjnych,
usługi w zakresie obrazów cyfrowych, obsługa pól golfowych, obsługa
sal kinowych, obsługa salonów gier, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych oraz szkolenia specjalistyczne, organizowanie i prowadzenie seminariów, konkursów, sympozjów, zjazdów,
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów i zawodów sportowych, organizowanie przyjęć w zakresie rozrywki, organizowanie spektakli, impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestr oraz parków rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, postsynchronizacja, pokazy,
prowadzenie ogrodów zoologicznych, produkcja przedstawień teatralnych, nauczanie przedszkolne oraz usługi przedszkoli, planowanie przebiegu przyjęć, publikacje elektroniczne on – line książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, usługi
reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja
o rozrywce, widowiska rozrywkowe, użytkowanie sal kinowych i koncertowych, realizacja spektakli oraz ich wystawianie, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, sporządzanie napisów
także do filmów w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, studia filmowe, usługi studia nagrań, usługi szkół
z internatem, organizowanie zajęć sportowych na urządzeniach sportowych, usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów
w zakresie rozrywki, usługi kaligrafii, usługi projektowania, inne niż
do celów reklamowych, usługi reporterskie, organizowanie obozów
wakacyjnych w ramach rozrywki, wynajmowanie kortów tenisowych,
wynajmowanie modeli do pozowania artystom, angaż modeli, modelek, wynajmowanie stadionów, usługi związane z organizacją wypoczynku oraz informacje w tym zakresie, tresura zwierząt, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetoskopów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi uczelni wyższych, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia,
tworzenie i edycja filmów., 42 Usługi w zakresie badań oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu komputerowego, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
w tym oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów
rozrywkowych bądź edukacyjnych, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, usługi w zakresie opracowywania projektów technicznych, usługi w zakresie architektury, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi instalacji i utrzymania oprogramowania komputerowego, aktualizacja, wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie projektowania sztuk graficznych,
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usługi artystów-grafików, designerów, usługi w zakresie: wzornictwa
przemysłowego, stylizacji, promocji wzornictwa, projektowanie, tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie stron internetowych, usługi w zakresie stwierdzania autentyczności dzieł sztuki, kontrola techniczna
pojazdów, akwanautyka, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, badania bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne, geologiczne, techniczne, w dziedzinie fizyki,
w dziedzinie kosmetyki, w dziedzinie mechaniki, w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe prace dla osób
trzecich, badania w zakresie biologii, projektowanie budynków, projektowanie w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo budowlane, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, eksploatacja pokładów roponośnych wraz z analiza w wymienionym zakresie, eksploracja podwodna, akwanautyka, elektroniczna
konwersja danych lub programów, badania, ekspertyzy, poszukiwania
geologiczne, inżynieria techniczna, kalibrowanie, pomiary, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, komputery odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, testowanie materiałów, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie planowanie zużycia energii, eksploracja pól naftowych oraz ekspertyzy, pomiary z tym związane, pomiary
geodezyjne, poszukiwania geologiczne w tym ekspertyzy i pomiary,
poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego, prognozy meteorologiczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, poszukiwanie ropy naftowej, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
stylizacja, kontrola w zakresie szybów naftowych, testowanie tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi projektantów mody,
usługi związane z projektowaniem graficznym w tym w zakresie sztuki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
wynajmowanie oraz udostępnianie zasobów serwerów w sieci komputerowej, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting, usługi wyszukiwarek internetowych
w tym dostarczanie i opracowywanie informacji..
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(732) ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabowiec, PL.
(540) ARSEN
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje, silikony, piany montażowe, preparaty impregnujące-spoiwa, uszczelniacze, 2 produkty malarskie, antykorozyjne i konserwujące, farby bakteriobójcze, 3 produkty kosmetyczne,
środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 8 narzędzia o napędzie ręcznym, narzędzia o napędzie ręcznym
do ogrodnictwa w szczególności: aparatura do niszczenia pasożytów
roślin, przyrządy do cięcia, siekiery, nożyce, sekatory, piły, 16 przyrządy do malowania-w szczególności: pędzle, wałki, ramki do wałków,
zszywacze, 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów
z: produktami i półproduktami chemicznymi do celów przemysłowych, produktami malarskimi, antykorozyjnymi i konserwującymi
oraz materiałami budowlanymi niemetalowymi, usługi marketingo-
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we-promocyjne towarów na rzecz nabywców, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, kolportaż próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu wymienionymi produktami.

(111) 303403
(220) 2014 03 21
(210) 426403
(151) 2017 06 26
(441) 2014 07 07
(732) CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, słupy cementowe,
płyty cementowe, elementy prefabrykowane cementowe, niemetalowe bloki drogowe, płyty drogowe niemetalowe, materiały do budowy dróg, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, kamień
budowlany, kamienie łamane, tłuczeń, żwir, nawierzchnie asfaltowe,
nawierzchnie tłuczniowe, nawierzchnie odblaskowe, kostki brukowe,
betonowe bruki i obrzeża, bruki odblaskowe, sztuczny kamień, wyroby kamieniarskie, cegły, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
płyty ścienne, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 37 układanie nawierzchni drogowych, asfaltowanie, murowanie, tynkowanie, malowanie, malowanie i naprawy znaków, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, kamieniarstwo, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 303404
(220) 2014 05 22
(210) 429095
(151) 2017 09 15
(441) 2014 09 01
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Łowicz Samo najlepsze
(510), (511) 29 owoce, także leśne i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, duszone owoce, mrożone runo leśne, w tym grzyby,
mrożone owoce i warzywa, runo leśne przetworzone, przetwory
owocowe i/lub warzywne, sok (do celów kulinarnych), przecier i koncentrat pomidorowy, musy i purée owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne,
pikle, zupy i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, sosy
i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub borówek, galaretki, dżemy, w tym z żurawin lub borówek,
dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady,
powidła, konfitury, marmolady, kompoty, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary
i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz
owocowo-warzywne, soki owocowe wysokosłodzone, wody stołowe, mineralne i smakowe, napoje smakowe i musujące, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, koncentraty, wyciągi, esencje
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje instant zawarte w tej
klasie, proszki i pastylki do wytwarzania napojów musujących.
(111) 303405
(220) 2014 05 22
(210) 429096
(151) 2017 09 15
(441) 2014 09 01
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Łowicz Idealny na lato
(510), (511) 29 owoce, także leśne i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, duszone owoce, mrożone runo leśne, w tym grzyby,
mrożone owoce i warzywa, runo leśne przetworzone, przetwory
owocowe i/lub warzywne, sok (do celów kulinarnych), przecier i kon-
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centrat pomidorowy, musy i purée owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne,
pikle, zupy i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, sosy
i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub borówek, galaretki, dżemy, w tym z żurawin lub borówek,
dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady,
powidła, konfitury, marmolady, kompoty, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary
i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz
owocowo-warzywne, soki owocowe wysokosłodzone, wody stołowe, mineralne i smakowe, napoje smakowe i musujące, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, koncentraty, wyciągi, esencje
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje instant zawarte w tej
klasie, proszki i pastylki do wytwarzania napojów musujących.

(111) 303406
(220) 2014 11 17
(210) 435724
(151) 2017 09 15
(441) 2015 03 02
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ŁOWICZ Esencja Smaku
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnozielony, zielony,
ciemnozielony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 5 aromaty i preparaty smakowe o działaniu leczniczym,
aromaty, preparaty smakowe, zestawy mikro-i/lub makroelementów
i/lub witamin do żywności, wyrobów cukierniczych, gumy do żucia
i napojów przystosowanych do celów medycznych, żywność, wyroby
cukiernicze, gumy do żucia i napoje o działaniu leczniczym, żywność
dietetyczna i napoje dietetyczne do celów medycznych, 30 aromaty
i preparaty smakowe do żywności, wyrobów cukierniczych i napojów-inne niż olejki esencyjne, aromaty i preparaty smakowe jako dodatki
do herbaty, kawy, kakao czekolady oraz do napojów na bazie herbaty,
kawy, kakao i czekolady, aromaty i preparaty smakowe jako dodatki
do sosów, sosów słodkich i polew do artykułów spożywczych, potraw
i deserów należących do klasy 30, w tym do wyrobów cukierniczych,
naleśników, lodów i deserów lodowych, przyprawy, żywność, wyroby cukiernicze, desery, sosy słodkie i polewy z dodatkiem aromatów
i preparatów smakowych, 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary
i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz
owocowo-warzywne, w tym aromatyzowane, soki, nektary i napoje
owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro-i/lub makroelementów i/lub witamin,
w tym aromatyzowane, wody stołowe, mineralne i smakowe, napoje
smakowe i musujące, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, koncentraty, wyciągi, esencje i inne preparaty do produkcji napojów, w tym aromaty i preparaty smakowe, proszki, granulaty i pastylki
do wytwarzania napojów, napoje instant zawarte w tej klasie, aromaty
i preparaty smakowe jako dodatki do piwa, 33 aromaty i dodatki smakowe przeznaczone do napojów alkoholowych.
(111) 303407
(220) 2014 11 17
(210) 435726
(151) 2017 09 15
(441) 2015 03 02
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Esencja Smaku
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01

Nr 3/2018

(510), (511) 5 aromaty i preparaty smakowe o działaniu leczniczym,
aromaty, preparaty smakowe, zestawy mikro-i/lub makroelementów
i/lub witamin do żywności, wyrobów cukierniczych, gumy do żucia
i napojów przystosowanych do celów medycznych, żywność, wyroby cukiernicze, gumy do żucia i napoje o działaniu leczniczym,
żywność dietetyczna i napoje dietetyczne do celów medycznych,
30 aromaty i preparaty smakowe do żywności, wyrobów cukierniczych i napojów-inne niż olejki esencyjne, aromaty i preparaty smakowe jako dodatki do herbaty, kawy, kakao czekolady oraz do napojów na bazie herbaty, kawy, kakao i czekolady, aromaty i preparaty
smakowe jako dodatki do sosów, sosów słodkich i polew do artykułów spożywczych, potraw i deserów należących do klasy 30, w tym
do wyrobów cukierniczych, naleśników, lodów i deserów lodowych,
przyprawy, żywność, wyroby cukiernicze, desery, sosy słodkie i polewy z dodatkiem aromatów i preparatów smakowych, 32 napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz owocowo-warzywne, w tym aromatyzowane, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne,
wielowarzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro-i/lub
makroelementów i/lub witamin, w tym aromatyzowane, wody stołowe, mineralne i smakowe, napoje smakowe i musujące, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, koncentraty, wyciągi, esencje
i inne preparaty do produkcji napojów, w tym aromaty i preparaty
smakowe, proszki, granulaty i pastylki do wytwarzania napojów,
napoje instant zawarte w tej klasie, aromaty i preparaty smakowe
jako dodatki do piwa, 33 aromaty i dodatki smakowe przeznaczone
do napojów alkoholowych.

(111) 303408
(220) 2015 02 19
(151) 2015 11 26
(441) 2015 06 08
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) Warszawskie Praliny hand made pralines
(540)

(210) 439197

Kolor znaku: beżowy, czarny, żółty, złoty
(531) 04.02.11, 06.07.25, 07.01.24, 22.05.10, 26.01.02, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 praliny, czekoladki.
(111) 303409
(220) 2015 08 03
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Smak na wynos
(540)

(210) 445519

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 18.07.09, 18.07.99, 24.15.01, 24.15.08
(510), (511) 29 dania gotowe składające się z owoców, warzyw, mięsa, drobiu, wędlin, ryb, jaj, owoców morza, mięczaków, dania gotowe,
sałatki, dżem, konserwy i przetwory mięsne i rybne, pasztet, smalec,
zupy, zupy w proszku, zupy gotowe, zupy typu instant, koncentrat
pomidorowy, orzechy ziemne przetworzone, prażynki z ziemniaków,
chipsy ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, bita śmietana, galaretka owocowa, galaretka w proszku, kisiel owocowy, kisiel
w proszku, 30 ketchup, majonez, musztarda, sos chrzanowy, chrzan,
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sosy (płynne i w proszku), miód, chipsy (produkty zbożowe), krakersy,
słone paluszki, przekąski na bazie mąki, soda oczyszczona, proszek
do pieczenia, cukier waniliowy i wanilinowy, ocet, sól, przyprawy, gotowe mieszanki przypraw, budyń.

(111) 303410
(220) 2016 10 31
(210) 463339
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 06
(732) MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO-WYPOCZYNKOWE
ZAMEK RYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ryn, PL.
(540) GRUPA ANDERS
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie,
uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, prowadzenie oraz obsługa kampanii
reklamowych i akcji promocyjnych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, 39 usługi agencji turystycznych, wynajmowanie koni, wypożyczanie pojazdów wodnych,
prezentacja usług zawartych w tej klasie poprzez telewizję, radio,
Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, usługi w zakresie działalności centrów telefonicznych odnoszących się do usług
zawartych w tej klasie, 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, prezentacja usług zawartych w tej klasie poprzez telewizję, radio, Internet
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, usługi w zakresie działalności centrów telefonicznych odnoszących się do usług zawartych
w tej klasie, 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, prezentacja usług zawartych w tej
klasie poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, usługi w zakresie działalności centrów telefonicznych odnoszących się do usług zawartych w tej klasie.
(111) 303411
(220) 2006 06 08 K
(210) 465169
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) VALENTINO CAFFE SPA, Lecce, IT.
(540) VALENTINO CAFFE
(510), (511) 30 kawa, kawa, herbata, kakao, cukier, wyroby zastępujące kawę, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, kawa palona lub niepalona,
cykoria [substytut kawy], napoje kawowe z mlekiem, 35 usługi sprzedaży detalicznej kawy i produktów kawowych.
(111) 303412
(220) 2017 03 17
(210) 469007
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 08
(732) GUTOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWO PRODUKCYJNE LAMBUD, Białystok, PL.
(540) Lambud do mebli mamy wszystko
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.02, 26.03.23, 29.01.13
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(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
meble biurowe, meble łączone, wyroby stolarstwa meblowego,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mebli, płyt drewnopochodnych w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych,
fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów
roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć, w tym złączy
meblowych, wkrętów, zawiasów, prowadnic, szuflad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych, w tym nóżek meblowych, kółek i rolek do mebli, uchwytów
meblowych, wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów
półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi
przesuwnych i składanych szaf oraz zabudów, listew i profili aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia meblowego w tym opraw
halogenowych, LED, zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych
dla przemysłu stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich
do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej mebli, płyt drewnopochodnych,
w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów roboczych,
obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć w tym złączy meblowych,
wkrętów, zawiasów, prowadnic, szuflad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych, w tym
nóżek meblowych, kółek i rolek do mebli, uchwytów meblowych,
wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi przesuwnych
i składanych szaf oraz zabudów, listew i profili aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia meblowego w tym opraw halogenowych,
LED, zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów
w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych
do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt
meblowych i drewna, usługi w zakresie sprzedaży katalogowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych mebli, płyt drewnopochodnych w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych,
fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów
roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć, w tym złączy
meblowych, wkrętów, zawiasów, prowadnic, szuflad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych, w tym nóżek meblowych, kółek i rolek do mebli, uchwytów
meblowych, wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów
półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi
przesuwnych i składanych szaf oraz zabudów, listew i profili aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia meblowego w tym opraw
halogenowych, LED, zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych
dla przemysłu stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich
do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych mebli, akcesoriów do mebli, zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego w tym
klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji
mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna,
usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej mebli, płyt
drewnopochodnych w tym surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz pokrytych materiałem dekoracyjnym,
blatów roboczych, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć, w tym
złączy meblowych, wkrętów, zawiasów, prowadnic, szuflad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych, w tym nóżek meblowych, kółek i rolek do mebli,
uchwytów meblowych, wieszaków, koszy, carga, wyposażenia szaf
i systemów półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi przesuwnych i składanych szaf oraz zabudów, listew
i profili aluminiowych, żaluzji, systemów oświetlenia meblowego,
w tym opraw halogenowych, LED, zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów
chemicznych dla przemysłu stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi
stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna, prezentacja oferty
handlowej w Internecie mebli, akcesoriów do mebli, zasilaczy i wyłączników, artykułów wyposażenia sklepów w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla przemysłu stolarskiego w tym
klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji
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mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna,
37 montaż mebli, 39 transport mebli, laminowanych płyt drewnopochodnych, blatów roboczych mebli, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć i akcesoriów meblowych, artykułów wyposażenia
sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych dla
przemysłu stolarskiego, w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna, składowanie laminowanych płyt
drewnopochodnych, blatów roboczych mebli, obrzeży mebli, frontów meblowych, okuć i akcesoriów meblowych, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów rurowych, produktów chemicznych
dla przemysłu stolarskiego w tym klejów, spoiw i materiałów renowacyjnych przeznaczonych do produkcji i renowacji mebli, narzędzi
stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna, usługi pakowania,
składowania i wysyłania mebli, płyt drewnopochodnych, w tym
surowych i uszlachetnionych, laminowanych, fornirowanych oraz
pokrytych materiałem dekoracyjnym, blatów roboczych, obrzeży
mebli, frontów meblowych, okuć, w tym złączy meblowych, wkrętów, zawiasów, prowadnic, szuflad, zamków, podnośników, akcesoriów meblowych metalowych i z tworzyw sztucznych, w tym nóżki
meblowe, kółka i rolki do mebli, uchwytów meblowych, wieszaków,
koszy, carga, wyposażenia szaf i systemów półek, kontenerów biurowych, organizacji szaf, systemów drzwi przesuwnych i składanych
szaf oraz zabudów, listew i profili aluminiowych, żaluzji, systemów
oświetlenia meblowego, w tym oprawy halogenowe, LED, zasilacze i wyłączniki, artykułów wyposażenia sklepów, w tym systemów
rurowych, produkty chemiczne dla przemysłu stolarskiego, w tym
kleje, spoiw i materiałów renowacyjnych do produkcji i renowacji
mebli, narzędzi stolarskich do obróbki płyt meblowych i drewna,
40 usługi stolarskie, cięcie płyt na wymiar, okleinowanie krawędzi
obrzeżami ABS i PCV, okleinowanie i cięcie krzywoliniowe, wiercenie otworów pionowe i poziome, wiercenie otworów pod zawias,
pogrubianie krawędzi płyt, frezowanie, okleinowanie płyt, obróbka
płyt meblowych poprzez cięcie, okleinowanie półfabrykatów stolarskich, produkcja mebli na zamówienie.

(111) 303413
(220) 2017 04 14
(210) 470498
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Magnat Non Reflex
(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: stolarki, 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) 303414
(220) 2017 04 14
(210) 470499
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 19
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Magnat Refresh
(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: stolarki, 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) 303415
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) SIGVARIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pani TERESA MEDICA

(210) 470684

Nr 3/2018

(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze środki
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, bandaże opatrunkowe, bandaże chirurgiczne,
środki odkażające, 10 odzież kompresyjna, wyroby pończosznicze
uciskowe, bandaże uciskowe, rękawy kompresyjne na kończyny,
mankiety oraz opaski kompresyjne, artykuły ortopedyczne, ortopedyczne środki podtrzymujące oraz bandaże, ortezy ortopedyczne,
temblaki, pasy i gorsety do celów ortopedycznych oraz medycznych,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania, terapeutyczne i wspomagające przyrządy dla niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły dla
karmienia niemowląt, urządzenia, przyrządy i akcesoria seksualne,
części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów nie ujęte w innych klasach, 25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria
do wyżej wymienionych towarów nie ujęte w innych klasach, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie, nadgarstki do użytku sportowego,
nagolenniki oraz nakolanniki do użytku sportowego, ochraniacze
do uprawnia sportu, ochraniacze na ramiona i łokcie do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego,
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom-artykuły sportowe,
suspensoria dla sportowców, 35 reklama, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
biurowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów medycznych
i ortopedycznych oraz odzieży kompresyjnej.
(111) 303416
(220) 2017 04 20
(210) 470712
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) SIGVARIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PANI TERESA MEDICA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze środki
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, bandaże opatrunkowe, bandaże chirurgiczne,
środki odkażające, 10 odzież kompresyjna, wyroby pończosznicze
uciskowe, bandaże uciskowe, rękawy kompresyjne na kończyny,
mankiety oraz opaski kompresyjne, artykuły ortopedyczne, ortopedyczne środki podtrzymujące oraz bandaże, ortezy ortopedyczne,
temblaki, pasy i gorsety do celów ortopedycznych oraz medycznych,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania, terapeutyczne i wspomagające przyrządy dla niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły dla
karmienia niemowląt, urządzenia, przyrządy i akcesoria seksualne,
części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów nie ujęte w innych klasach, 25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria
do wyżej wymienionych towarów nie ujęte w innych klasach, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie, nadgarstki do użytku sportowego,
nagolenniki oraz nakolanniki do użytku sportowego, ochraniacze
do uprawnia sportu, ochraniacze na ramiona i łokcie do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego,
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom-artykuły sportowe,
suspensoria dla sportowców, 35 reklama, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
biurowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów medycznych
i ortopedycznych oraz odzieży kompresyjnej.
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(111) 303417
(220) 2017 04 28
(210) 471073
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) KAPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karnków, PL.
(540) PSZCZELINKA.pl MADE IN POLAND
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 03.13.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 plastry hodowlane dla pszczół.
(111) 303418
(220) 2017 05 12
(210) 471572
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) BIK BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 26.03.06, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi generalnych wykonawców budowlanych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów
medycznych, budowa nieruchomości magazynowych, budowa
centrów handlowych, budowa centrów logistycznych, budowa placówek medycznych, usługi doradztwa budowlanego, informacja budowlana, nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy.
(111) 303419
(220) 2017 05 22
(210) 471994
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) I love marketing
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów.
(111) 303420
(220) 2017 05 23
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) MALINOWSKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI LEKARSKIE
(540)

(210) 472033
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szanki warzywne, pasztet warzywny, warzywa przetworzone, pasty
warzywne, galaretki z warzyw, warzywa strączkowe przetworzone,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), 30 warzywa w cieście, kanapki, hot dogi [kiełbaski
w bułkach], zawijane kanapki typu wrap, dania gotowe i wytrawne
przekąski, bułki nadziewane, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych
bułkach, sosy, gotowe sosy, sosy [przyprawy], sosy na bazie pomidorów, keczup, musztarda, majonez, pasty do smarowania na bazie
majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu i keczupu, papki
warzywne (sosy-żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby
piekarnicze z warzywami i rybami, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(111) 303422
(220) 2017 05 23
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) BARTELA ANNA, Bilcza, PL.
(540) EXODUS BILCZA
(540)

(210) 472037

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 01.03.01, 26.11.25, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka, organizowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, planowanie przyjęć, organizacja imprez
rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, obozy letnie (rozrywka i edukacja),
rozrywka w formie pokazów mody, usługi rozrywkowe związane
ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, zajęcia zorganizowane dla dzieci (rozrywka i edukacja), usługi rozrywkowe związane z grą w golfa, usługi rozrywkowe
w postaci występów zespołów muzycznych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle, usługi w zakresie firmowych imprez
dla klientów, usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych, 44 usługi SPA, usługi w zakresie pielęgnacji urody
świadczone przez uzdrowisko (SPA), usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
masaż, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi fryzjerskie.
(111) 303423
(220) 2017 05 24
(210) 472075
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) NAPIFERYN BIOTECH
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.11.13, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 303421
(220) 2017 05 23
(210) 472035
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) GREEN DOG
(510), (511) 29 kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski rybne, burgery
warzywne, substytuty mięsa na bazie warzyw, purée z warzyw, mie-

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary, zielony, żółty
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, białko, białka spożywcze jako surowce, białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka [materiał
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surowy], albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], proteiny dla przemysłu spożywczego, enzymy do żywności lub napojów,
chemiczne dodatki do żywności, składniki i materiały chemiczne
do celów naukowych.

(111) 303424
(220) 2017 05 24
(210) 472083
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) DROŻDŻOWSKI PIOTR BIURO TECHNICZNE, Łysakówek, PL.
(540) BT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, żółty
(531) 26.03.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz
budowy maszyn, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo,
usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku technicznego, inżynieria techniczna, badania
inżynieryjne, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
opracowywanie maszyn przemysłowych, opracowywanie nowych
produktów, opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, projektowanie i opracowywanie produktów
przemysłowych, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, planowanie projektów technicznych, przeprowadzanie
technicznych studiów wykonalności, projektowanie techniczne, projektowanie maszyn specjalistycznych, przygotowywanie rysunków
technicznych, wzornictwo przemysłowe.
(111) 303425
(220) 2017 05 24
(210) 472085
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) NADSTAWNY MAREK, Warszawa, PL.
(540) Kompania Informatyczna
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do pobrania, elektroniczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, 35 analiza danych biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza procesów
biznesowych przedsiębiorstw, usługi sprzedaży następujących towarów: komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, optyczne
nośniki danych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji
importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej
klasie, 37 instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów
oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa
sieci komputerowych, instalacja i rozbudowa sieci komputerowych,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu,
usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe związane z komputerami, kursy komputerowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe
w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, 42 instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania
komputerowego, projektowanie, wypożyczanie, powielanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo
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w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie sieci
komputerowych, opracowywanie sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, kontrola jakości w zakresie
systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, audyt systemów komputerowych, audyt
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, elektroniczna konwersja danych lub programów, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie komputerowe, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów, hosting stron internetowych, portali internetowych,
serwerów i platform internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, prowadzenie portali internetowych
dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów.

(111) 303426
(220) 2017 05 24
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) NADSTAWNY MAREK, Warszawa, PL.
(540) KOMPANIA INFORMATYCZNA
(540)

(210) 472087

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.01.16, 24.17.25
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do pobrania,
elektroniczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, 35 analiza danych biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza
procesów biznesowych przedsiębiorstw, usługi sprzedaży następujących towarów: komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych,
optyczne nośniki danych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi
w niniejszej klasie, 37 instalowanie, konserwowanie i naprawianie
komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalacja i rozbudowa sieci
komputerowych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania
oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe związane
z komputerami, kursy komputerowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
i oprogramowania komputerowego, 42 instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, projektowanie,
wypożyczanie, powielanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie sieci komputerowych, opracowywanie sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych,
kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, audyt
systemów komputerowych, audyt oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, elektroniczna
konwersja danych lub programów, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie komputerowe, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów,
hosting stron internetowych, portali internetowych, serwerów i platform internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, prowadzenie portali internetowych dla osób trze-
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cich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów.

(111) 303427
(220) 2017 05 25
(210) 472150
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) SQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) SQ
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie szkoleń, organizowanie
konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów [dyskotek], usługi studiów nagrań,
43 usługi gastronomiczne, usługi kawiarni i barów, usługi świadczone przez bary bistro.
(111) 303428
(220) 2017 05 25
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) I marketing
(540)

(210) 472151

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów.
(111) 303429
(220) 2017 05 25
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) sprawny.marketing
(540)

(210) 472153

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe,
38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(111) 303430
(220) 2017 05 26
(210) 472179
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) LISIAK MICHAŁ SAMO SPADŁO CENTRUM SERWISOWE,
Poznań, PL.
(540) samo spadło
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, zielony, czerwony
(531) 26.15.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa telefonów.
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(111) 303431
(220) 2014 10 22
(210) 434781
(151) 2015 12 03
(441) 2015 02 02
(732) MASFROST ZIĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ziębice, PL.
(540) VEGGERS
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 preparaty do produkcji
bulionu, koncentraty na bulion, koncentraty na rosół, cebula konserwowa, czipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone,
chipsy ziemniaczane, czosnek konserwowy, daktyle, dżemy, fasolka
konserwowa, grosze konserwowy, grzyby konserwowane, humus,
zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kompoty, korniszony z jarzynami w occie, lukrowane
owoce, marmolada, miąższ owoców, migdały mielone, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane,
owoce w puszkach, owoce konserwowane w alkoholu, galaretki
owocowe, sałatki owocowe, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, rodzynki, sałatki
warzywne, skórki owocowe, soczewica konserwowana, soki roślinne
do gotowania, składniki do sporządzania zup, owoce konserwowane,
warzywa konserwowane, owoce suszone, warzywa suszone, gotowane owoce, gotowane warzywa, mrożone owoce, mrożone warzywa, przeciery warzywne, przeciery owocowe, 30 batoniki zbożowe,
chipsy, chow-chow, chutney, galaretki owocowe, grysik kukurydziany, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kapary,
kasza manna, kasze spożywcze, keczup, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza palona, płatki
kukurydziane, kukurydzianka, kukurydza prażona, kuskus, marynaty,
muesli, musy owocowe, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi,
pasta migdałowa, płatki owsiane, owies łuskany, owies gnieciony, pesto, pizze, placki, płatki kukurydziane, sosy z pomidorów, przekąski
zbożowe, przekąski ryżowe, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaronu,
sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów, preparaty zbożowe,
dania gotowe, 31 grzyby świeże, grzybnia pieczarkowa, jęczmień,
korzenie jadalne, kukurydza, migdały, otręby zbożowe, owies, owoce
cytrusowe, owoce świeże, rośliny strączkowe świeże, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, świeże warzywa, świeże owoce, wytłoki z owoców, ziemniaki, zioła ogrodowe, żyto, owoce, warzywa, produkty
rolne, produkty leśne, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, owocowe ekstrakty bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, lemoniada, syropy do lemoniady, koktajle
bezalkoholowe, preparaty do sporządzania likierów, napoje na bazie
owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi owoców, bezalkoholowe napoje z owoców, soki owocowe, sorbety, soki warzywne,
syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy.
(111) 303432
(220) 2014 10 22
(210) 434779
(151) 2015 12 03
(441) 2015 02 02
(732) MASFROST ZIĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ziębice, PL.
(540) delivē
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 preparaty do produkcji bulionu, koncentraty na bulion, koncentraty na rosół, cebula konserwowa,
czipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, czosnek konserwowy, daktyle, dżemy, fasolka konserwowa, grosze konserwowy, grzyby konserwowane, humus, zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona,
kompoty, korniszony z jarzynami w occie, lukrowane owoce, marmo-
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lada, miąższ owoców, migdały mielone, nasiona spożywcze, orzechy
preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, owoce w puszkach,
owoce konserwowane w alkoholu, galaretki owocowe, sałatki owocowe, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie
owoców, pulpa owocowa, rodzynki, sałatki warzywne, skórki owocowe, soczewica konserwowana, soki roślinne do gotowania, składniki
do sporządzania zup, owoce konserwowane, warzywa konserwowane,
owoce suszone, warzywa suszone, gotowane owoce, gotowane warzywa, mrożone owoce, mrożone warzywa, przeciery warzywne, przeciery
owocowe, 30 batoniki zbożowe, chipsy, chow-chow, chutney, galaretki
owocowe, grysik kukurydziany, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kapary, kasza manna, kasze spożywcze, keczup,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona,
kukurydza palona, płatki kukurydziane, kukurydzianka, kukurydza prażona, kuskus, marynaty, muesli, musy owocowe, nasiona lnu do celów
spożywczych dla ludzi, pasta migdałowa, płatki owsiane, owies łuskany,
owies gnieciony, pesto, pizze, placki, płatki kukurydziane, sosy z pomidorów, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, ryż, sosy do sałatek, sosy
do makaronu, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów, preparaty
zbożowe, dania gotowe, 31 grzyby świeże, grzybnia pieczarkowa, jęczmień, korzenie jadalne, kukurydza, migdały, otręby zbożowe, owies,
owoce cytrusowe, owoce świeże, rośliny strączkowe świeże, rośliny,
rośliny suszone do dekoracji, świeże warzywa, świeże owoce, wytłoki
z owoców, ziemniaki, zioła ogrodowe, żyto, owoce, warzywa, produkty rolne, produkty leśne, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, owocowe ekstrakty bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, lemoniada, syropy do lemoniady, koktajle bezalkoholowe, preparaty do sporządzania likierów, napoje na bazie owoców
lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe nektary
owocowe, bezalkoholowe wyciągi owoców, bezalkoholowe napoje
z owoców, soki owocowe, sorbety, soki warzywne, syropy do napojów,
niesfermentowany moszcz winogronowy.

(111) 303433
(220) 2011 12 20
(210) 394357
(151) 2017 10 11
(441) 2012 03 26
(732) HOME.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) home.pl
(510), (511) 9 podkładki pod myszy komputerowe, pamięci komputerowe, 25 nakrycia głowy, czapki, T-shirty, 35 usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, sortowania danych w bazach komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, kompilacja informacji, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
usługi agencji reklamowej, powielanie dokumentów, usługi maszynopisania, prace biurowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, w tym: komputery, części do komputerów, podzespoły, osprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry
komputerowe, magnetyczne, cyfrowe nośniki danych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne,
telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia
do łączności bezprzewodowej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, w hurtowni, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych,
informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji handlowej, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, informacja o powyższych usługach, 41 usługi informacji o edukacji, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, publikowanie książek,
organizowanie loterii, usługi nauczania, produkcja filmów, informacja o powyższych usługach, 42 usługi badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi programowania komputerów, modernizacji systemów komputerowych, usługi wypożyczania komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie oprogramowania, usługi
w zakresie oprogramowania: aktualizacja, instalacji, konserwacja, powielanie, wypożyczanie, najem, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów,
usługi w zakresie dzierżawy domen internetowych, udostępnianie do-
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men internetowych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu
do komputerów w celu przetwarzania danych, odzyskiwanie danych,
w tym komputerowych baz danych, usługi kawiarni internetowych
w zakresie wynajmu komputerów, informacja o powyższych usługach,
usługi certyfikacji zasobów internetowych w zakresie sprawdzania autentyczności identyfikacji, wydawania, zarządzania i obrotu certyfikatami cyfrowymi za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie utrzymywania serwerów wirtualnych, kont poczty elektronicznej, serwisów
internetowych, informacja o powyższych usługach, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, usługi przetwarzania danych
osobowych, usługi w zakresie rejestracji serwerów wirtualnych, kont
poczty elektronicznej, serwisów internetowych, przenoszenie praw
do domen internetowych, informacja o powyższych usługach.

(111) 303434
(220) 2013 05 08
(210) 413925
(151) 2017 11 28
(441) 2013 08 19
(732) OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) KRÓL ARTUR
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, nabiał, wyroby z mleka,
sery, twaróg, ser wiejski, serek homogenizowany, serwatka, desery
mleczne, jogurty, kefiry, mleko w proszku, mleko zagęszczone, maślanka, napoje mleczne, śmietana, margaryna koncentrat białek serwatkowych, jaja, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 303435
(220) 2013 12 15
(210) 422685
(151) 2017 11 09
(441) 2014 03 31
(732) ZAKŁAD ŚLUSARSKI GREŃ SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna, PL.
(540) EG-PELLET
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 14.03.09, 26.04.02, 27.03.01, 27.03.15
(510), (511) 11 piece, kotły grzewcze, urządzenia grzewcze na paliwa stałe, płynne lub gazowe, paleniska, palniki, wyposażenie pieców,
grzejniki do centralnego ogrzewania, armatura do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, bojlery, bojlery ogrzewcze, elementy
grzejne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń grzewczych, urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kanały kominowe
do kotłów ogrzewczych, aparatura do ładowania pieców, instalacje
do ogrzewania, instalacje wodne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe i płynne, wyposażenie palenisk, paleniska, podgrzewacze wody, rury do bojlerów centralnego ogrzewania, ruszty
paleniskowe, ruszty piecowe, wężownice instalacji ogrzewczych, wymienniki ciepła, urządzenia do zasilania kotłów grzewczych, zasuwy
kominowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy palników, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego.
(111) 303436
(220) 2013 12 15
(210) 422686
(151) 2017 11 09
(441) 2014 03 31
(732) ZAKŁAD ŚLUSARSKI GREŃ SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna, PL.
(540) EG-PELLET
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 14.03.09, 27.03.01, 27.03.15, 29.01.12
(510), (511) 11 piece, kotły grzewcze, urządzenia grzewcze na paliwa stałe, płynne lub gazowe, paleniska, palniki, wyposażenie pieców,
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grzejniki do centralnego ogrzewania, armatura do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, bojlery, bojlery ogrzewcze, elementy
grzejne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń grzewczych, urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kanały kominowe
do kotłów ogrzewczych, aparatura do ładowania pieców, instalacje
do ogrzewania, instalacje wodne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe i płynne, wyposażenie palenisk, paleniska, podgrzewacze wody, rury do bojlerów centralnego ogrzewania, ruszty
paleniskowe, ruszty piecowe, wężownice instalacji ogrzewczych, wymienniki ciepła, urządzenia do zasilania kotłów grzewczych, zasuwy
kominowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy palników, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego.

(111) 303437
(220) 2014 06 16
(151) 2017 11 15
(441) 2014 09 29
(732) TECHGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TG
(540)

(210) 430052

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 piece do doświadczeń laboratoryjnych, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, przyrządy pomiarowe (do pieców),
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje do przetwarzania i dozowania surowców i stłuczki (zestawiarnie, instalacje podgrzewania zestawu i stłuczki), 11 piece, piece
inne niż do celów doświadczalnych, wyposażenie pieców, armatura
do pieców, chłodnice do pieców, elementy grzejne, aparatura do pieców, urządzenia do ogrzewania na dowolne paliwa, urządzenia elektryczne do ogrzewania, rekuperatory ciepła, 19 materiały ognioodporne, ogniotrwałe powłoki cementowe, 35 handel detaliczny i hurtowy
towarami takimi jak: piece do doświadczeń laboratoryjnych, przyrządy
i urządzenia do prób materiałowych, przyrządy pomiarowe (do pieców),
oprogramowanie komputerowe, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, instalacje do przetwarzania
i dozowania surowców i stłuczki (zestawiarnie, instalacje podgrzewania
zestawu i stłuczki), piece, piece inne niż do celów doświadczalnych, wyposażenie pieców, armatura do pieców, chłodnice do pieców, elementy
grzejne, aparatura do pieców, urządzenia do ogrzewania na dowolne
paliwa, urządzenia elektryczne do ogrzewania, rekuperatory ciepła,
materiały ognioodporne, ogniotrwałe powłoki cementowe, 37 instalowanie i naprawa pieców, 42 badania naukowe i techniczne w dziedzinie techniki wytopu szkła, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, usługi w zakresie techniki cieplnej i działań proekologicznych, prowadzenie badań, pomiarów, kontroli, analiz, sporządzanie
opinii i ekspertyz, opracowywanie dokumentacji technicznych i bilansów cieplnych, doradztwo w zakresie urządzeń i procesów przemysłowych proekologicznych materiałów ogniotrwałych, opracowywanie
krzywych rozgrzewu i studzeń urządzeń cieplnych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów sterowania procesami wytopu szkła.
(111) 303438
(220) 2014 06 16
(151) 2017 11 15
(441) 2014 09 29
(732) TECHGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TG TECHGLASS
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 430053
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(510), (511) 9 piece do doświadczeń laboratoryjnych, przyrządy
i urządzenia do prób materiałowych, przyrządy pomiarowe (do pieców), instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje do przetwarzania i dozowania surowców
i stłuczki (zestawiarnie, instalacje podgrzewania zestawu i stłuczki),
11 piece, piece inne niż do celów doświadczalnych, wyposażenie pieców, armatura do pieców, chłodnice do pieców, elementy grzejne,
aparatura do pieców, urządzenia do ogrzewania na dowolne paliwa,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, rekuperatory ciepła, 19 materiały ognioodporne, ogniotrwałe powłoki cementowe, 35 handel
detaliczny i hurtowy towarami takimi jak: piece do doświadczeń
laboratoryjnych, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych,
przyrządy pomiarowe (do pieców), oprogramowanie komputerowe,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje do przetwarzania i dozowania surowców i stłuczki
(zestawiarnie, instalacje podgrzewania zestawu i stłuczki), piece, piece inne niż do celów doświadczalnych, wyposażenie pieców, armatura do pieców, chłodnice do pieców, elementy grzejne, aparatura
do pieców, urządzenia do ogrzewania na dowolne paliwa, urządzenia elektryczne do ogrzewania, rekuperatory ciepła, materiały ognioodporne, ogniotrwałe powłoki cementowe, 37 instalowanie i naprawa pieców, 42 badania naukowe i techniczne w dziedzinie techniki
wytopu szkła, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi w zakresie techniki cieplnej i działań proekologicznych,
prowadzenie badań, pomiarów, kontroli, analiz, sporządzanie opinii
i ekspertyz, opracowywanie dokumentacji technicznych i bilansów
cieplnych, doradztwo w zakresie urządzeń i procesów przemysłowych proekologicznych materiałów ogniotrwałych, opracowywanie
krzywych rozgrzewu i studzeń urządzeń cieplnych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów sterowania procesami wytopu szkła.

(111) 303439
(220) 2014 07 09
(210) 430927
(151) 2017 11 06
(441) 2014 10 27
(732) CREDIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sobótka, PL.
(540) Czystoziarnisty Whole&Pure
(510), (511) 30 produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, batoniki zbożowe, batony i wypieki zawierające zboża, nasiona,
płatki zbóż i nasion, pestki, sezam z możliwym dodatkiem produktów warzywnych i owocowych, przekąski ze zbóż, półprodukty i gotowe mieszanki do wytwarzania produktów spożywczych na bazie
zbóż, płatków zbóż i sezamu, 31 mieszanki do wytwarzania produktów spożywczych na bazie nasion, ziaren, pestek owoców i warzyw
oraz sezamu, z możliwym dodatkiem warzyw i owoców.
(111) 303440
(220) 2014 09 12
(210) 433305
(151) 2017 11 30
(441) 2014 12 22
(732) HCS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzyce k/Krakowa, PL. ;
(540) PSH
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: prowadzenie punktów sprzedaży
w zakresie: środki czyszczące, piorące, polerujące, środki do wywabiania plam, detergenty, preparaty kosmetyczne, mydła, w tym dezynfekujące, toaletowe, lecznicze, przeciw potowe i dezodorujące,
proszki piorące, kremy kosmetyczne, lotony, spryskiwacze szyb, ręczniki papierowe, nawilżacze, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
serwetki papierowe, dozowniki do mydła, dozowniki papieru toaletowego i ręczników papierowych, pojemniki na środki czyszczące,
ściereczki, narzędzia do czyszczenia, odkurzacze, szorowarki, gąbki
toaletowe, kubły na śmieci, kubki z papieru, mydelniczki, rozpylacze
zapachów, szczotki, 37 usługi w zakresie: sprzątania, montowania
wyposażenia sanitarnego i konsultacje w zakresie serwisu higieny
dotyczące sprzątania i utrzymywania czystości, 39 usługi w zakresie
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dostarczania środków czystości.
(551) wspólne prawo ochronne

ny, twarożek homogenizowany z dodatkami smakowymi, ser twardy,
ser topiony, ser wędzony, ser pleśniowy, ser dojrzewający, produkty
seropodobne, 30 miód, mąka pszenna, mąka kukurydziana.

(111) 303441
(220) 2015 09 10
(210) 446820
(151) 2017 09 15
(441) 2015 12 21
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) Revenal
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy
diety, środki odżywcze do celów leczniczych, witaminy, minerały,
mineralne dodatki do żywności, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt .
(111) 303442
(220) 2015 11 16
(210) 449284
(151) 2017 11 24
(441) 2016 02 15
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) polędwiczówka
(510), (511) 29 wędliny i wędzonki na bazie polędwicy, wyroby garmażeryjne na bazie polędwicy, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży
wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising), sprzedaż hurtowa i detaliczna przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów
mięsnych.
(111) 303443
(220) 2016 09 27
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) GAZDA
(540)

(111) 303445
(220) 2016 12 16
(210) 465308
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ziaja Dermobiotic
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty kosmetyczne
o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry, ciała i twarzy.
(111) 303446
(220) 2016 12 16
(210) 465310
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ziaja Etofen
(540)

(210) 462031
(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty kosmetyczne
o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry, ciała i twarzy.
(111) 303447
(220) 2016 12 19
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WIELKIE GRECKIE WAKACJE
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, brązowy,
biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 06.01.02, 02.01.04, 02.01.16, 09.01.10
(510), (511) 29 wyroby z mleka, masło, sery.
(111) 303444
(220) 2016 09 27
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) JUHAS
(540)
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(210) 462033

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnopomarańczowy,
jasnopomarańczowy
(531) 02.01.04, 02.01.16, 06.01.02, 06.01.04, 09.01.10, 26.01.02,
27.05.01, 29.01.13, 02.01.09
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, tłuszcze jadalne, masło,
smalec, śmietana, kefir, maślanka, zsiadłe mleko, jogurt naturalny, jogurt smakowy, sery, ser żółty, ser biały, twaróg, ser homogenizowa-

(210) 465430

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 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 ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów
sejfowych, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele charytatywne, organizowanie i prowadzenie
akcji charytatywnych poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom/instytucjom potrzebującym, 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży
i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji
biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa
bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania
rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych., 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsz-
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tatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką
lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem
umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli,
produkcja i organizowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych
z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów
piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz
doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin
twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny
kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna
w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych. Usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi
sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych
i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich dystrybucja, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek,
zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również
za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie
i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wizualna rejestracja
zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów
fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych., 43 usługi agencji zakwaterowań-hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje
zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów, kateringu,
kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering
żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 303448
(220) 2017 01 13
(210) 466263
(151) 2017 10 12
(441) 2017 04 03
(732) CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) carboline POLSKA multiTUBE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 niemetalowe materiały izolacyjne: opaski ogniochronne, kołnierze ogniochronne, płyty ognioodporne i dźwiękoszczelne, pianki ogniochronne, pasty izolacyjne, uszczelki ogniochronne, ogniochronne kratki wentylacyjne, łączniki do ścianek szklanych,
uszczelnia dylatacji.
(111) 303449
(220) 2017 01 23
(210) 466514
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA
AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) PKS NOVA

1087

(510), (511) 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów samochodowych, 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym,
wynajmowanie powierzchni biurowych, 37 stacje obsługi pojazdów,
naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, wulkanizacja opon
samochodowych, czyszczenie i mycie pojazdów, naprawa silników
samochodowych, zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, 39 transport, autobusowe usługi transportowe, transport pasażerski, wynajem pojazdów, usługi kierowców, informacja o transporcie, rezerwacja miejsc dla podróżnych, pomoc drogowa, holowanie,
wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, dostarczanie przesyłek, 41 organizowanie kursów przygotowujących
do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenie kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy, szkolenia w zakresie mechaniki pojazdowej, 42 usługi w zakresie przeglądów technicznych,
usługi diagnostyki komputerowej.

(111) 303450
(220) 2017 01 31
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) BUJAK EWA, Kielce, PL.
(540) moovie
(540)

(210) 466920

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.01.30, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami
autystycznymi, 28 zabawki edukacyjne, zabawki, klocki, układanki
i maty terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi, 41 usługi szkolenia z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi, usługi szkolenia z zakresu terapii i metod leczenia dzieci
z zaburzeniami autystycznymi i psychomotorycznymi, 44 doradztwo
medyczne z zakresu terapii i metod leczenia dzieci z zaburzeniami
autystycznymi, prowadzenie placówek służących terapii dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi, doradztwo z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi.
(111) 303451
(220) 2017 01 30
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) BUJAK EWA, Kielce, PL.
(540) moovie
(540)

(210) 466921

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.30, 02.03.30
(510), (511) 10 urządzenia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami
autystycznymi, 28 zabawki edukacyjne, zabawki, klocki, układanki
i maty terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi, 41 usługi szkolenia z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi, usługi szkolenia z zakresu terapii i metod leczenia dzieci
z zaburzeniami autystycznymi i psychomotorycznymi, 44 doradztwo
medyczne z zakresu terapii i metod leczenia dzieci z zaburzeniami
autystycznymi, prowadzenie placówek służących terapii dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi, doradztwo z zakresu sprzętu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi i autystycznymi.
(111) 303452
(220) 2017 02 24
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 03
(732) GRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.

(210) 468091
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(540) va bene!
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi dotyczące restauracji, barów przekąskowych,
kawiarni, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, usługi z zakresu
kateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 303453
(220) 2017 03 14
(210) 468858
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) KARLIŃSKI ROBERT F.H.U. KARLIŃSKI, Sade Budy, PL.
(540) KERMAX
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
36 dzierżawa gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa domów, dzierżawa
budynków, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, zarządzanie budynkami, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, wynajem i dzierżawa
zakwaterowania stałego, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, pomoc
w zakupie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, finansowanie nieruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, agencje nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
zakupu nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], wynajem nieruchomości, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, dzierżawa biur, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, 37 naprawa układów
hamulcowych do pojazdów, naprawa sztywnych holi do pojazdów,
konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, remont
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, naprawa
i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, kontrola
samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, naprawa,
konserwacja i tankowanie pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa
i konserwacja pojazdów elektrycznych, naprawa układów zawieszenia do pojazdów, obsługa i naprawa samochodów, naprawa samochodów na drodze, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa],
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów,
naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich,
kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą,
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych, obsługa i naprawa
samochodów, naprawa samochodów na drodze, wulkanizacja opon
samochodowych [naprawa], naprawa pojazdów wodnych, naprawa
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osi do pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, tynkowanie, stolarstwo, budowanie domów, 39 parkowanie samochodów przez obsługę, wypożyczanie samochodów do przeprowadzek,
rezerwacja samochodów do wynajęcia, wypożyczanie akcesoriów
samochodowych, zwłaszcza bagażników dachowych, fotelików samochodowych dla dzieci, przyczep samochodowych, rezerwacja
miejsc na transport wodny, dzierżawa samochodów ciężarowych,
transport, transport lądowy, transport kontenerów, transport samochodowy, transport odpadów, transport ładunków, transport
wodny, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych,
organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, usługi
wynajmu pojazdów samochodowych, wypożyczanie samochodów
z częścią mieszkalną, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wynajem samochodów, parkowanie samochodów, transport
samochodowy, ratownictwo [odzyskiwanie] samochodów, wynajem
samochodów ciężarowych, dzierżawa samochodów ciężarowych,
organizowanie wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów
wyścigowych, usługi holowania samochodów, rezerwacja wypożyczanych samochodów, transport wynajętych samochodów, usługi
wynajmu samochodów, pasażerski transport samochodowy, wypożyczanie przyczep samochodowych, usługi ratownictwa [odzyskiwania] samochodów.

(111) 303454
(220) 2017 03 20
(210) 469063
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 22
(732) CAROCELLE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Lycodha
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, niebieski
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, 35 usługi sprzedaży detalicznej i on-line dotyczące farmaceutyków i naturalnych środków leczniczych, żywności dietetycznej do celów leczniczych, suplementów
diety, nutraceutyków do stosowania jako suplementy diety.
(111) 303455
(220) 2017 03 21
(210) 469168
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) NUTRI CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) cleo
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt domowych, preparaty higieniczne dla zwierząt jako kosmetyki, 5 granulowane produkty chemiczne do celów
sanitarnych do legowisk zwierząt domowych, 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, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt.
(111) 303456
(220) 2017 03 24
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 12
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.

(210) 469425
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(540) TORES
(510), (511) 5 środki grzybobójcze do ochrony roślin (fungicydy).
(111) 303457
(220) 2017 04 12
(210) 470411
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE AA
(540)

(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze.
(111) 303458
(220) 2017 04 10
(210) 470298
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) TRANSPARENT QUALITY
(510), (511) 6 metalowe okna, metalowe okna balkonowe, metalowe
okna tarasowe, metalowe rolety, metalowe żaluzje, metalowe drzwi,
metalowe drzwi balkonowe, metalowe drzwi tarasowe, metalowe
okiennice, metalowe parapety, metalowe bramy, metalowe bramy
garażowe, metalowa stolarka otworowa, metalowe części okien, metalowe części rolet, metalowe części żaluzji, metalowe części drzwi,
metalowe części okiennic, metalowe profile budowlane, metalowe
profile okienne, metalowe profile do rolet, metalowe profile do żaluzji, metalowe profile do drzwi, metalowe profile do okiennic, metalowe okucia budowlane, metalowe okucia do okien, metalowe okucia
do rolet, metalowe okucia do żaluzji, metalowe okucia do drzwi, metalowe okucia do okiennic, metalowe materiały budowlane, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ściany kurtynowe, metalowe
przegrody, ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 9 filmy wideo,
19 niemetalowe okna, niemetalowe okna balkonowe, niemetalowe
okna tarasowe, niemetalowe rolety, niemetalowe żaluzje, niemetalowe drzwi, niemetalowe drzwi balkonowe, niemetalowe drzwi
tarasowe, niemetalowe okiennice, niemetalowe parapety, niemetalowe bramy, niemetalowe bramy garażowe, niemetalowa stolarka otworowa, niemetalowe części okien, niemetalowe części rolet,
niemetalowe części żaluzji, niemetalowe części drzwi, niemetalowe
części okiennic, niemetalowe profile budowlane, niemetalowe profile okienne, niemetalowe profile do rolet, niemetalowe profile do żaluzji, niemetalowe profile do drzwi, niemetalowe profile do okiennic,
niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe ściany kurtynowe, niemetalowe przegrody,
ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), szkło budowlane, szkło
okienne, szyby okienne, szyby zespolone, 20 niemetalowe okucia
do okien, niemetalowe okucia do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji, niemetalowe okucia do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okien, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okien balkonowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okien tarasowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi balkonowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej drzwi tarasowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej parapetów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej bram, usługi sprzedaży detalicznej
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i hurtowej bram garażowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
stolarki otworowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części
okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części rolet, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej części żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej profili
budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej profili okiennych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej profili do rolet, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej profili do żaluzji, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej profili do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej profili do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć do rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć do żaluzji, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okuć do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej okuć do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
konstrukcji budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
ścian kurtynowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej przegród, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ogrodów zimowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej szkła budowlanego, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej szkła okiennego, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej szyb okiennych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szyb zespolonych, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzenie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo handlowe, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, 37 informacja o materiałach budowlanych (informacja budowlana), nadzór budowlany, usługi budowlane, montaż,
instalacja i wymiana okien, montaż, instalacja i wymiana okien balkonowych, montaż, instalacja i wymiana okien tarasowych, montaż, instalacja i wymiana rolet, montaż, instalacja i wymiana żaluzji,
montaż, instalacja i wymiana drzwi, montaż, instalacja i wymiana
drzwi balkonowych, montaż, instalacja i wymiana drzwi tarasowych,
montaż, instalacja i wymiana okiennic, montaż, instalacja i wymiana
parapetów, montaż, instalacja i wymiana bram, montaż, instalacja
i wymiana bram garażowych, montaż, instalacja i wymiana stolarki
otworowej, montaż, instalacja i wymiana części okien, montaż, instalacja i wymiana części rolet, montaż, instalacja i wymiana części
żaluzji, montaż, instalacja i wymiana części drzwi, montaż, instalacja
i wymiana części okiennic, montaż, instalacja i wymiana profili budowlanych, montaż, instalacja i wymiana profili okiennych, montaż,
instalacja i wymiana profili do rolet, montaż, instalacja i wymiana profili do żaluzji, montaż, instalacja i wymiana profili do drzwi, montaż,
instalacja i wymiana profili do okiennic, montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, montaż, instalacja i wymiana okuć do okien,
montaż, instalacja i wymiana okuć do rolet, montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji, montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi,
montaż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, montaż, instalacja
i wymiana konstrukcje budowlane, montaż, instalacja i wymiana
ścian kurtynowych, montaż, instalacja i wymiana przegród, montaż,
instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe konstrukcje),
montaż, instalacja i wymiana szkła budowlanego, montaż, instalacja
i wymiana szkła okiennego, montaż, instalacja i wymiana szyb okiennych, montaż, instalacja i wymiana szyb zespolonych, doradztwo
budowlane, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie
filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-line, transmisja
filmów wideo, 41 instruktaże, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie filmów,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, prezentacja filmów w celach
instruktażowych, produkcja filmów do celów technicznych, 42 architektura, badania techniczne, projektowanie budynków, inżynieria
techniczna, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, nadzór techniczny, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności przemysłowej, usługi serwisów społecznościowych.

(111) 303459
(151) 2017 10 18

(220) 2017 04 10
(441) 2017 07 03

(210) 470300
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(732) KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) TRANSPARENT QUALITY
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe okna, metalowe okna balkonowe, metalowe
okna tarasowe, metalowe rolety, metalowe żaluzje, metalowe drzwi,
metalowe drzwi balkonowe, metalowe drzwi tarasowe, metalowe
okiennice, metalowe parapety, metalowe bramy, metalowe bramy
garażowe, metalowa stolarka otworowa, metalowe części okien, metalowe części rolet, metalowe części żaluzji, metalowe części drzwi,
metalowe części okiennic, metalowe profile budowlane, metalowe
profile okienne, metalowe profile do rolet, metalowe profile do żaluzji, metalowe profile do drzwi, metalowe profile do okiennic, metalowe okucia budowlane, metalowe okucia do okien, metalowe okucia
do rolet, metalowe okucia do żaluzji, metalowe okucia do drzwi, metalowe okucia do okiennic, metalowe materiały budowlane, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ściany kurtynowe, metalowe
przegrody, ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 9 filmy wideo,
19 niemetalowe okna, niemetalowe okna balkonowe, niemetalowe
okna tarasowe, niemetalowe rolety, niemetalowe żaluzje, niemetalowe drzwi, niemetalowe drzwi balkonowe, niemetalowe drzwi
tarasowe, niemetalowe okiennice, niemetalowe parapety, niemetalowe bramy, niemetalowe bramy garażowe, niemetalowa stolarka otworowa, niemetalowe części okien, niemetalowe części rolet,
niemetalowe części żaluzji, niemetalowe części drzwi, niemetalowe
części okiennic, niemetalowe profile budowlane, niemetalowe profile okienne, niemetalowe profile do rolet, niemetalowe profile do żaluzji, niemetalowe profile do drzwi, niemetalowe profile do okiennic,
niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe ściany kurtynowe, niemetalowe przegrody,
ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), szkło budowlane, szkło
okienne, szyby okienne, szyby zespolone, 20 niemetalowe okucia
do okien, niemetalowe okucia do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji, niemetalowe okucia do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okien, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okien balkonowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okien tarasowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi balkonowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej drzwi tarasowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej parapetów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej bram, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej bram garażowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
stolarki otworowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części
okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części rolet, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej części żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej profili
budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej profili okiennych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej profili do rolet, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej profili do żaluzji, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej profili do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej profili do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć do rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć do żaluzji, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okuć do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej okuć do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
konstrukcji budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
ścian kurtynowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej przegród, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ogrodów zimowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej szkła budowlanego, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej szkła okiennego, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej szyb okiennych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szyb zespolonych, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia
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działalności gospodarczej, zarządzenie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo handlowe, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, 37 informacja o materiałach budowlanych (informacja budowlana), nadzór budowlany, usługi budowlane, montaż,
instalacja i wymiana okien, montaż, instalacja i wymiana okien balkonowych, montaż, instalacja i wymiana okien tarasowych, montaż, instalacja i wymiana rolet, montaż, instalacja i wymiana żaluzji,
montaż, instalacja i wymiana drzwi, montaż, instalacja i wymiana
drzwi balkonowych, montaż, instalacja i wymiana drzwi tarasowych,
montaż, instalacja i wymiana okiennic, montaż, instalacja i wymiana
parapetów, montaż, instalacja i wymiana bram, montaż, instalacja
i wymiana bram garażowych, montaż, instalacja i wymiana stolarki
otworowej, montaż, instalacja i wymiana części okien, montaż, instalacja i wymiana części rolet, montaż, instalacja i wymiana części
żaluzji, montaż, instalacja i wymiana części drzwi, montaż, instalacja
i wymiana części okiennic, montaż, instalacja i wymiana profili budowlanych, montaż, instalacja i wymiana profili okiennych, montaż,
instalacja i wymiana profili do rolet, montaż, instalacja i wymiana profili do żaluzji, montaż, instalacja i wymiana profili do drzwi, montaż,
instalacja i wymiana profili do okiennic, montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, montaż, instalacja i wymiana okuć do okien,
montaż, instalacja i wymiana okuć do rolet, montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji, montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi,
montaż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, montaż, instalacja
i wymiana konstrukcje budowlane, montaż, instalacja i wymiana
ścian kurtynowych, montaż, instalacja i wymiana przegród, montaż,
instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe konstrukcje),
montaż, instalacja i wymiana szkła budowlanego, montaż, instalacja
i wymiana szkła okiennego, montaż, instalacja i wymiana szyb okiennych, montaż, instalacja i wymiana szyb zespolonych, doradztwo
budowlane, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie
filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-line, transmisja
filmów wideo, 41 instruktaże, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie filmów,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, prezentacja filmów w celach
instruktażowych, produkcja filmów do celów technicznych, 42 architektura, badania techniczne, projektowanie budynków, inżynieria
techniczna, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, nadzór techniczny, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności przemysłowej, usługi serwisów społecznościowych.

(111) 303460
(220) 2017 04 12
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA NOVASKIN
(540)

(210) 470404

Kolor znaku: biały, czarny, złoty, czerwony, różowy,
pomarańczowy
(531) 01.15.23, 25.01.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
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paraty 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 do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze.

(111) 303461
(220) 2017 04 12
(210) 470416
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA W 100% PRZEBADANE ALERGOLOGICZNIE
(540)

(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01,
27.07.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze.
(111) 303462
(220) 2017 04 19
(151) 2017 11 03
(441) 2017 06 26
(732) STAR-GRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, PL.
(540) STARGRES
(540)

(210) 470605

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 11 umywalki, sedes, płuczki ustępowe, bidety, instalacje
i aparatura sanitarna, 19 budowlane materiały niemetalowe, okładziny ścienne i podłogowe niemetalowe, płytki ceramiczne, cokoły,
stopnice, kształtki ceramiczne, dekoracje ceramiczne, gres, gres szkliwiony.
(111) 303463
(220) 2017 04 19
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 26
(732) STAR-GRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, PL.
(540) STARGRES
(540)

(210) 470609

(220) 2017 04 19
(441) 2017 07 03

(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Selecta Intima
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry,
pudry po kąpieli, pudry higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki,
żele), preparaty do depilacji, środki przeciw poceniu, środki do higieny intymnej, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, preparaty
antycellulitowe, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej, dezodoranty, chusteczki do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, 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, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, chemiczne środki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy, lecznicze oleje, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety zawierające: alginiany, białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, propolis, siemię lniane, środki
przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witaminowe, kosmetyki do celów medycznych,
kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny
do celów medycznych, żele i oliwki do skóry 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 do depilacji do celów medycznych, środki przeciw
poceniu do celów medycznych, środki do higieny intymnej do celów
medycznych, intymne preparaty nawilżające, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych.
(111) 303465
(220) 2017 04 20
(210) 470685
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) SEAOO TRANSPORT MORSKI
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 03.07.17, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny handlowe,
usługi agencji importowo-eksportowych, 39 dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa
towarów, informacja o transporcie, logistyka transportu, rezerwacja
transportu, spedycja.
(111) 303466
(220) 2017 04 20
(210) 470690
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) AIROO TRANSPORT LOTNICZY
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 11 umywalki, sedesy, płuczki ustępowe, bidety, instalacje
i aparatura sanitarna, 19 budowlane materiały niemetalowe, okładziny
ścienne i podłogowe niemetalowe, płytki ceramiczne, cokoły, stopnice, kształtki ceramiczne, dekoracje ceramiczne, gres, gres szkliwiony.
(111) 303464
(151) 2017 10 23

1091

(210) 470627

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 03.07.17, 18.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny handlowe,
usługi agencji importowo-eksportowych, 39 dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa
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towarów, Informacja o transporcie, logistyka transportu, rezerwacja
transportu, spedycja.

(111) 303467
(220) 2017 04 20
(210) 470714
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) Seaoo
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny handlowe,
usługi agencji importowo-eksportowych, 39 dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa
towarów, informacja o transporcie, logistyka transportu, rezerwacja
transportu, spedycja.
(111) 303468
(220) 2017 04 20
(210) 470715
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) ITBROSS RICHERT SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) Airoo
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, wyceny handlowe,
usługi agencji importowo-eksportowych, 39 dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa
towarów, Informacja o transporcie, logistyka transportu, rezerwacja
transportu, spedycja.
(111) 303469
(220) 2017 04 22
(210) 470798
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(540) MUD off PROFESSIONAL
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.03.07, 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty toaletowe do higieny uszu, preparaty toaletowe do pielęgnacji uszu, 5 leki, preparaty farmaceutyczne i wyroby
medyczne przeznaczone do profilaktyki i leczenia narządu słuchu,
krople do uszu, aerozole do uszu, maści do uszu, preparaty do higieny uszu do użytku medycznego, preparaty do usuwania woskowiny usznej do użytku medycznego, suplementy diety przeznaczone
do profilaktyki i wspomagania leczenia narządu słuchu, środki sanitarne stosowane w higienie uszu.
(111) 303472
(220) 2017 04 25
(210) 470907
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 26
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ottilan
(510), (511) 3 preparaty toaletowe do higieny uszu, preparaty toaletowe do pielęgnacji uszu, 5 leki, preparaty farmaceutyczne i wyroby
medyczne przeznaczone do profilaktyki i leczenia narządu słuchu,
krople do uszu, aerozole do uszu, maści do uszu, preparaty do higieny uszu do użytku medycznego, preparaty do usuwania woskowiny usznej do użytku medycznego, suplementy diety przeznaczone
do profilaktyki i wspomagania leczenia narządu słuchu, środki sanitarne stosowane w higienie uszu.

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty zapobiegające
matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące
do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania oraz renowacji lakieru samochodów, usługi
czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(111) 303473
(220) 2017 05 04
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) ECOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) HYDROZONE
(540)

(111) 303470
(220) 2017 04 25
(210) 470893
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 26
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ottilan
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 11 zbiorniki do oczyszczania, zbiorniki na wodę, urządzenia do oczyszczania wody, 19 zbiorniki osadnikowe niemetalowe,
zbiorniki na wodę niemetalowe, zbiorniki na wodę pitną z materiałów niemetalowych, murowane zbiorniki na płyny do użytku domowego, murowane zbiorniki magazynowe na płyny do celów przemysłowych, zbiorniki do przechowywania płynów murowane lub
wykonane z drewna, zbiorniki do składowania płynów murowane
lub wykonane z drewna, 20 zbiorniki niemetalowe i niemurowane,
zbiorniki z tworzyw sztucznych, przemysłowe zbiorniki na wodę niemetalowe i niemurowane, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych
do celów przemysłowych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych
do celów domowych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów rolniczych, 40 oczyszczanie wody.

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.07, 26.05.01, 26.05.08
(510), (511) 3 preparaty toaletowe do higieny uszu, preparaty toaletowe do pielęgnacji uszu, 5 leki, preparaty farmaceutyczne i wyroby
medyczne przeznaczone do profilaktyki i leczenia narządu słuchu,
krople do uszu, aerozole do uszu, maści do uszu, preparaty do higieny uszu do użytku medycznego, preparaty do usuwania woskowiny usznej do użytku medycznego, suplementy diety przeznaczone
do profilaktyki i wspomagania leczenia narządu słuchu, środki sanitarne stosowane w higienie uszu.
(111) 303471
(220) 2017 04 25
(210) 470895
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 26
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ottilan

(210) 471239

(111) 303474
(220) 2017 05 05
(210) 471263
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) BURDYN PIOTR, STEG PIOTR P.P.H.U. 4MAT SPÓŁKA
CYWILNA, Nowy Targ, PL.
(540) 4MAT
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.03.07, 27.01.05, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 27 dywaniki samochodowe welurowe.
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(111) 303475
(220) 2017 05 08
(210) 471279
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, szary
(531) 26.01.03, 26.11.10, 26.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalność gospodarczej, usługi eksperckie w zakresie efektywności biznesowej,
usługi wsparcia działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych i reklamowych, usługi promocji i reklamy, zbieranie i gromadzenie pomysłów dotyczących wsparcia i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, organizowanie
konkursów .
(111) 303476
(220) 2017 05 08
(210) 471281
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS INSPIRUJE
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, szary
(531) 26.01.03, 26.05.08, 26.11.10, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalność gospodarczej, usługi eksperckie w zakresie efektywności biznesowej,
usługi wsparcia działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych i reklamowych, usługi promocji i reklamy, zbieranie i gromadzenie pomysłów dotyczących wsparcia i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, organizowanie
konkursów .
(111) 303477
(220) 2017 05 08
(210) 471282
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Lotos Inspiruje
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalność gospodarczej, usługi eksperckie w zakresie efektywności biznesowej,
usługi wsparcia działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych i reklamowych, usługi promocji i reklamy, zbieranie i gromadzenie pomysłów dotyczących wsparcia i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, organizowanie
konkursów.
(111) 303478
(220) 2017 05 08
(210) 471299
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) Vigor Noodles
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa,
koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie

1093

targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 303479
(220) 2017 05 09
(210) 471355
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) NABOROWSKA BLANKA MAKITU.PL IDEALNE ROZWIĄZANIA
DLA FIRM, Piaseczno, PL.
(540) lovehybrydowe.pl
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], farby
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych, henna w proszku, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie proszkowanej [pudry], kremy do paznokci, kremy
do rąk, kremy kosmetyczne do rąk, kremy ochronne, kremy, emulsje
i żele nawilżające, lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, środki do usuwania lakierów, lakiery
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, maski kosmetyczne, naklejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do włosów,
odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów,
odżywki stosowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci
[kosmetyki], olejki do odżywiania włosów, olejki do włosów, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], rozpuszczalniki do usuwania lakierów,
rzęsy, rzęsy sztuczne, środki do usuwania lakieru, środki do usuwania paznokci żelowych, szampony, szampony do włosów dla ludzi,
szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów
leczniczych, szampony z odżywką do włosów, waciki do celów kosmetycznych, farby do włosów, woski do depilacji, żel do paznokci,
żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], 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 i reklama na stronach internetowych następujących
towarów: antybakteryjne płyny do rąk, aplikatory kosmetyczne,
brzytwy, brzytwy elektryczne, cążki do obcinania paznokci, cążki
do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do paznokci, cążki
do skórek, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego,
czepki chirurgiczne, dozowniki do płynów stosowane z butelkami,
dyfuzory powietrza, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów,
elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego
[ręczne], elektryczne obrotowe szczotki do włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczne suszarki do włosów, elektryczne
trymery do nosa, elektryczne trymery do uszu, etui na grzebienie,
etui na maszynki do golenia, etui, futerały, frezarki, frezy do frezarek,
gazety, grzebienie, grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie
do włosów, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, japonki, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, kremy do rąk do celów medycznych, kremy lecznicze do stóp, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy na odciski i nagniotki, kremy przeciwgrzybicze
do użytku medycznego, książki, lampy UV nie do celów medycznych,
lecznicze kremy do stóp, lokówki, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, maszynki
do strzyżenia włosów, elektryczne i na baterie, maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, maszyny z oświetleniem LED, miseczki,
miseczki do mycia palców, naczynia ze szkła, naklejki, nieelektryczne
lokówki, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia,
nożyczki do włosów, nożyczki fryzjerskie, obcinacze do paznokci,
obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], okrągłe
podkładki na odciski stóp, parafina, szczoteczki do paznokci, pędzle, pędzle do farbowania włosów, pędzle do nanoszenia farb, pęsety,
pęsety do depilacji, piankowe separatory do palców u nóg, do użytku podczas pedicure, piankowe separatory palców u nóg, do użytku
podczas pedicure, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, płyny dezynfekujące [inne
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niż mydło], płyny do leczenia grzybicy stóp, podgrzewacze wosku
do depilacji, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, podkłady, portfele do przypinania na pasku, preparaty do suszenia lakierów,
prostownice do włosów, elektryczne, ręczne maszynki do strzyżenia,
ręczne maszynki do strzyżenia włosów, ręczne suszarki do włosów,
ręczniki papierowe, rozcieńczalniki do lakierów, środki na odciski,
suszarki do włosów, suszarki do włosów [do użytku domowego],
suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, szczoteczki
do paznokci, szczotki do włosów, tarki do usuwania zrogowaceń, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, zagęszczacze do lakierów, zestawy do manicure, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych, henna w proszku, kleje
do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie proszkowanej [pudry], kremy do paznokci, kremy do rąk, kremy kosmetyczne do rąk,
kremy ochronne, kremy, emulsje i żele nawilżające, lakier do celów
kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci
w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, maski kosmetyczne,
naklejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki do odżywiania włosów,
olejki do włosów, patyczki z watą do celów kosmetycznych, peelingi
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], rozpuszczalniki
do usuwania lakierów, rzęsy, rzęsy sztuczne, środki do usuwania lakieru, środki do usuwania paznokci żelowych, szampony, szampony
do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych,
szampony z odżywką do włosów, waciki do celów kosmetycznych,
farby do włosów, woski do depilacji, żel do paznokci, żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy, zestawy kosmetyków,
zmywacze do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki],
stipery do usuwania lakieru hybrydowego, płyny do przemywania
lakieru hybrydowego, płyny do usuwania lakieru hybrydowego, miseczki do zdejmowania paznokci, lampy LED, żele do przedłużania
paznokci, farbki akrylowe do zdobień, stemple do zdobień, parafina,
wzorniki, bloki do matowienia płytki paznokci, łyżeczki kosmetyczne, taśmy medyczne, paski do depilacji, pasta cukrowa do depilacji,
szpatułki drewniane do wosku, puder akrylowy, szablony do przedłużania paznokci, 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 targów, wystaw i pokazów związanych z promocją powyższych towarów.

(111) 303480
(220) 2017 05 10
(210) 471450
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 10
(732) JANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stara Tuchorza, PL.
(540) the Green Woodpecker Trill
(540)

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone grzyby, 30 dania gotowe suche lub
w płynie zawierające głównie produkty zbożowe.
(111) 303481
(220) 2017 05 11
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 10
(732) KASPRZYK ELŻBIETA, Poznań, PL.
(540) Deep Trip

(210) 471487
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 303482
(220) 2017 05 11
(210) 471501
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 10
(732) LEŚNIAK ZUZANNA RESTAURACJA BELLA ROSA, Strzyżów, PL.
(540) RESTAURACJA BELLA ROSA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, bistra, kawiarnie, kafeterie, cukiernie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele, motele, itp.,
przygotowywanie dań (żywność, posiłki i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje,
szkolenia, prezentacje, imprezy, organizacja przyjęć okolicznościowych, w tym wesel, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, barach, bistrach, itp., prowadzenie warsztatów kulinarnych, rezerwacja stolików.
(111) 303483
(220) 2017 05 11
(210) 471507
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 10
(732) BASCO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielec, PL.
(540) basco2
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu, takich towarów jak: akcesoria do pieców
[do wypalania, prażenia], akcesoria do umywalek, akcesoria do pryszniców, akcesoria końcowe do zasilania w wodę, akcesoria łazienkowe,
akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, aparatura
do filtrowania wody, aparatura grzewcza do pieców, agregaty klimatyzacyjne, aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę,
aparatura i instalacje do zmiękczania wody, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, armatura łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów
gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, armatury grzewcze, armatury łazienkowe, automatyczne instalacje spłukujące do pisuarów, baterie do umywalek, baterie
do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, baterie mieszające do umywalek [kurki], baterie prysznicowe,
bidety, bojlery do instalacji centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji grzewczych, bojlery do użytku domowego, bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, bojlery elektryczne, bojlery gazowe, bojlery
grzewcze, bojlery przemysłowe, deski sedesowe, dysze do aparatu-
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ry łazienkowej, elementy grzewcze, grzejniki elektryczne, grzejniki
gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki przemysłowe, grzejniki wentylatorowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje do celów sanitarnych, instalacje do chłodzenia powietrza,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje
do ogrzewania wodnego, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje do spalania gazów, instalacje do uzdatniania wody,
instalacje do uzdatniania powietrza, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje do zaopatrywania w wodę,
instalacje do zmiękczania wody, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje klimatyzacyjne,
instalacje łazienkowe, instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, instalacje wentylacyjne, kabiny prysznicowe,
kaloryfery [ogrzewanie], klimatyzatory, kotły, kotły do centralnego
ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, krany, kurki [akcesoria hydrauliczne], muszle klozetowe,
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski,
prysznice, oczyszczacze powietrza, ogrzewanie podłogowe, okapy
do urządzeń klimatyzacyjnych, okapy do urządzeń wentylacyjnych,
osprzęt do celów sanitarnych, palniki, bojlery i podgrzewacze, piece do ogrzewania centralnego, piece do spalania, piece elektryczne,
piece grzewcze, piece na paliwa stałe, piece olejowe, piecyki gazowe, piecyki i bojlery do podgrzewania wody, pisuary, płaszczowe
wymienniki ciepła, podgrzewacze wody, pompy ciepła, prysznice
[natryski], regeneratory ciepła, regulatory gazu, rurowe elementy
grzewcze, rury będące częściami instalacji sanitarnych, rury do kotłów grzewczych, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, ścianki prysznicowe, spłuczki
ustępowe, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, wanny, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych
lub chłodniczych], wymienniki ciepła, wyposażenie łazienek, zawory
[akcesoria hydrauliczne], zbiorniki na wodę, aparatura do oczyszczania ścieków, brodziki do pryszniców, centralne instalacje klimatyzacyjne, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje
do oczyszczania ścieków, kominki, miski klozetowe, nawilżacze powietrza, osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, parowniki, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, przepustnice do instalacji wentylacyjnych, przepustnice przeciwpożarowe, sterowniki
termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi zaworów [części
instalacji grzewczych], umywalki łazienkowe, urządzenia do dystrybucji wody, urządzenia i instalacje grzewcze, wkłady kominkowe,
wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne].

(111) 303484
(220) 2017 05 15
(210) 471670
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) Frugo 4pomarańcze
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane,
napoje aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.
(111) 303485
(220) 2017 05 15
(210) 471671
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) Frugo 4jabłka
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane,
napoje aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.
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(111) 303486
(220) 2017 05 15
(210) 471672
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) Frugo 4cytryny
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane,
napoje aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.
(111) 303487
(220) 2017 05 17
(210) 471813
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) SCHMUDE-OLCZAK MARTA AD REM, Poznań, PL.
(540) Jachttravel.pl
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 18.04.02, 18.04.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama dotycząca usług żeglarskich i jachtingu,
w tym reklama za pośrednictwem internetu, telewizji, radia i prasy,
39 organizowanie podróży, biura podróży, udzielanie informacji dotyczących podróży, rezerwowanie podróży, doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, organizowanie i rezerwowanie podróży
w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, 41 edukacja i treningi dotyczące uprawiania żeglarstwa wyczynowego, turystycznego
i innych sportów wodnych, usługi edukacyjne w zakresie krzewienia wiedzy i etyki żeglarskiej, organizowanie kursów kwalifikacyjnych na stopnie żeglarskie, organizowanie regat, rejsów, wycieczek,
obozów żeglarskich, prowadzenie szkoleń żeglarskich w zakresie
dziecięcych i młodzieżowych klas regatowych, edukacja i treningi
zmierzające do umocnienia i popularyzacji żeglarstwa oraz zasad
przestrzegania ochrony środowiska naturalnego.
(111) 303488
(220) 2017 05 17
(210) 471814
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 19.08.07, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 303489
(220) 2017 05 17
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 10
(732) CHOIŃSKI ROBERT RAFAŁ, Białystok, PL.
(540) kieszonkowy prawnik
(540)

(210) 471823

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.15, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi prawne świadczone przez telefon, usługi wsparcia prawnego, usługi doradcze związane z prawami konsumenta, przygoto-
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wywanie opinii i ekspertyz prawnych, usługi analizy prawnej oraz
konstrukcji prawnej umów i regulaminów, 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, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie pozwów, w tym pozwów zbiorowych, sporządzanie testamentów, usługi prawnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
doradztwo prawne, doradztwo zakresie własności intelektualnej,
rejestrowanie nazw domen, usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, obsługa prawna podmiotów gospodarczych, pomoc prawna pro bono, sporządzanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych, zastępstwo procesowe, reprezentacja przed organami administracji,
reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, udzielanie porad
prawnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, obsługa prawna firm, wsparcie
wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych, usługi
w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie pomocy prawnej,
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi informacji prawnej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi doradcze
w zakresie prawa, udzielanie informacji związanych ze sprawami
prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi asystentów prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, organizowanie świadczenia usług
prawnych, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji
prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi,
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania.

(111) 303490
(220) 2017 05 22
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ISOTAK PRO +
(540)

Nr 3/2018

organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, pracowni
specjalistycznych, koncertów, organizowanie przyjęć, kształcenie
praktyczne, pokazy edukacyjne lub rozrywkowe, organizowanie
balów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
rozrywka, 43 bufety, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, stałe lub mobilne,
bary szybkiej obsługi snack-bary.

(111) 303492
(220) 2016 08 23
(210) 460597
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) RSMS
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary, zielony, żółty
(531) 01.15.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 303493
(220) 2016 08 23
(210) 460605
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) PULASKA
(540)

(210) 471989

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.17.05
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulatory, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin.
(111) 303491
(220) 2016 03 29
(210) 454254
(151) 2017 11 09
(441) 2016 07 04
(732) PIOTROWSKI KRZYSZTOF LODOSFERA, Dębogórze, PL.
(540) Słony Karmel LODY NATURALNE WYRÓB WŁASNY
(540)

Kolor znaku: biały, grafitowy
(531) 08.01.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, 41 edukacja, rozrywka lub nauczanie jako usługi klubowe,

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 303494
(220) 2017 02 17
(151) 2017 10 06
(441) 2017 04 24
(732) RZĄDEK KRZYSZTOF, Kraków, PL.
(540) pewex
(540)

(210) 467728

Kolor znaku: różowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD i DVD, kasety video, płyty
fonograficzne, taśmy magnetyczne, 16 wydawnictwa literackie, wydawnictwa książkowe, wydawnictwa reklamowe, plakaty, fotografie,
35 sprzedaż dla osób trzecich w sklepach, hurtowniach i Internecie
filmów, nagrań video, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną, usługi
agencji reklamowo-promocyjnej, wynajmowanie miejsca i czasu
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w środkach masowego przekazu i w Internecie, usługi w zakresie impresariatów, sprzedaż muzyki
cyfrowej przez Internet, dystrybucja plików cyfrowych muzycznych
w Internecie na stronach WWW, sprzedaż publikacji cyfrowych w postaci e-booków, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez
artystycznych, informacji o imprezach artystycznych, komponowania utworów muzycznych, organizowania i wykonywania koncertów,
usługi w zakresie wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie produkcji filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
usługi w zakresie nagrywania filmów i muzyki, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi wydawnicze, prowadzenie
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studia nagrań, wykonywanie koncertów rozrywkowych, reprodukcja
zapisanych nośników informacji.

(111) 303495
(220) 2017 03 13
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) SZAMBELAN JOLANTA, Poznań, PL.
(540) oddododo
(540)

(210) 468771

Kolor znaku: czerwony, jasnoniebieski, jasnozielony, niebieski,
pomarańczowy
(531) 24.17.10, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym: foldery, książki, biuletyny, materiały do nauczania nie zawarte w innych klasach, materiały szkoleniowe, 28 zabawki i gry edukacyjne, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów i usług w celu ich oglądania i kupowania poprzez katalogi artykułów wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji towarów:
publikacje elektroniczne, e-booki, audiobooki, wydawnictwa multimedialne, gry komputerowe, publikacje drukowane, w tym: książki,
materiały do nauczania, zabawki, gry edukacyjne, artykuły sportowe
i gimnastyczne, odzież, usługi w zakresie promowania działalności
społecznej, kulturalnej i oświatowej, usługi promocyjne w zakresie
kultury i sztuki, 41 usługi w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych, organizowanie szkoleń, wyjazdów wakacyjnych, obozów, pokazów kulturalnych, imprez kulturalnych, usługi wydawnicze, usługi tworzenia
publikacji multimedialnych i internetowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, artykułów, usługi
w zakresie kultury w tym organizowanie imprez i spotkań w dziedzinie kultury i sztuki, koncertów, wystaw, organizowanie konkursów,
świetlice, kluby, domy kultury prowadzące pozaszkolne formy kształcenia, usługi przedszkola, 43 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia wczasów oraz obozów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
z małymi dziećmi [zakwaterowanie], usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia opieki nad dziećmi oraz zajęć pozaszkolnych dla dzieci
i młodzieży, .
(111) 303496
(220) 2017 01 27
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) ZACKIEWICZ MARIUSZ, Garwolin, PL.
(540) DREVPOL
(540)

(220) 2017 05 23
(441) 2017 07 17

(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ISOTAK
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulatory, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin.
(111) 303498
(220) 2017 05 24
(210) 472073
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) NAPIFERYN
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, białko, białka spożywcze jako surowce, białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka [materiał
surowy], albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], proteiny dla przemysłu spożywczego, enzymy do żywności lub napojów,
chemiczne dodatki do żywności, składniki i materiały chemiczne
do celów naukowych.
(111) 303499
(220) 2017 05 25
(210) 472139
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żywiec, PL.
(540) CILOOK
(510), (511) 22 wyroby z tkanin i włókien, liny, linki i sznury, sieci, namioty, plandeki, markizy, brezenty i osłony brezentowe, żagle oraz
płótno i materiały do ich produkcji, torby, torebki i worki do pakowania, przechowywania i transportu, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze, materiały do wyściełania i wypychania,
w tym materiały na obicia i do wypełniania oraz materiały tapicerskie do wypychania, 24 pokrowce i narzuty na meble, materiały tkane do mebli, poszycia i pokrycia na meble z tkanin, materiały i tkaniny do tapicerki, pokrowce i poszewki na poduszki, materiały tkane
do poduszek, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 303500
(220) 2017 05 25
(210) 472142
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) REWITALIZACJA
(540)

(210) 466812

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 07.15.05, 07.15.08, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 dezynsekcja inna, niż dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, dezynfekcja, fumigacja, zwalczanie szkodników w drewnie
rożnymi metodami, w tym metodą chemiczną, termiczną i beztlenową, usługi ozonowania powietrza i wody, zwalczanie szkodników,
niszczenie szkodników, deratyzacja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, usługi zabezpieczania przed korozją, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, usługi zabezpieczania przed wilgocią,
osuszanie, odsalanie, odgrzybianie, hydrofobizacja, usługi gazowania zboża i obiektów budowlanych, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, rozbiórka budynków.
(111) 303497
(151) 2017 11 03
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(210) 472024

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.08, 26.03.01, 26.03.23, 26.04.08,
26.04.09, 26.04.22
(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
z zakresu planowania przestrzennego.
(111) 303501
(220) 2010 05 10
(210) 370114
(151) 2018 01 29
(441) 2010 08 16
(732) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) EVELINE COSMETICS Spa! PROFESSIONAL
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(540)

Kolor znaku: biały, różowy, ciemnoróżowy, ciemnoszary,
fioletowy, srebrny
(531) 05.05.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, ciała i włosów, kremy,
balsamy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki do twarzy,
maseczki do peelingu, podkłady barwiące (płyny, pasty, pudry), pudry
do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, mydła toaletowe,
mydła dezodoryzujące, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki,
oliwki, żele), depilatory, dezodoranty i środki przeciw poceniu» środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny),
środki do makijażu i demakijażu, środki przeznaczone do ust, kremy
do powiek, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania, środki samoopalające, środki
do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, preparaty antycellulitowe, preparaty dla
skóry trądzikowej i alergicznej, 5 kosmetyki do zastosowań medycznych w szczególności: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy,
44 usługi salonów kosmetycznych, usługi klinik kosmetycznych.
(111) 303502
(220) 2011 05 04
(210) 384821
(151) 2018 01 29
(441) 2011 08 16
(732) APPLE INC., CUPERTINO, US.
(540) THUNDERBOLT
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne,
terminale komputerowe, sprzęt komputerowy, mikroprocesory,
płyty pamięci, monitory, wyświetlacze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, stacje dysków, adaptery, karty rozszerzeń, złącza kablowe i sterowniki jako software, komputerowe nośniki bez zapisu
do przechowywania danych, magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe z wyłączeniem gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do prezentacji, ściągania, transmisji,
odbioru, edycji, uzyskiwania, kodowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i organizacji tekstu, grafiki, obrazów i publikacji
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie
sprzętowe mianowicie systemowe programy operacyjne, programy
do synchronizacji danych, i programy narzędziowe do rozwijania
aplikacji do komputerów osobistych i podręcznych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe umożliwiające zintegrowaną
łączność telefoniczną ze skomputeryzowanymi globalnymi sieciami
informacyjnymi, wstępnie zarejestrowane programy komputerowe do zarządzania informacją osobistą, software do zarządzania
bazą danych, software do rozpoznawania znaków pisma, software
do zarządzania telefonią, software do obsługi poczty elektronicznej
i do przekazywania wiadomości, software do obsługi funkcji przywoławczych, software dla telefonii komórkowej, software do synchronizacji baz danych, programy komputerowe umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie on-line baz danych, oprogramowanie
komputerowe do przeadresowywania wiadomości, poczty elektronicznej, i/lub innych danych do jednego lub więcej elektronicznych
urządzeń podręcznych z zasobów danych znajdujących się na komputerze osobistym lub na serwerze lub powiązanych z nimi, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy
zdalnymi stacjami lub urządzeniami oraz pomiędzy stacjami i urządzeniami stacjonarnymi lub zdalnymi, ściągalne publikacje elektroniczne w formie książek, ulotek, broszur, biuletynów, dzienników,
czasopism i periodyków na szereg różnych tematów w kręgu zainteresowań ogólnych, ręczne cyfrowe urządzenia elektroniczne do nagrywania, organizowania, transmisji, manipulowania i przeglądania
tekstu, danych, obrazów, i plików audio oraz odnośny software z wyłączeniem gier komputerowych, odtwarzacze MP3 oraz odtwarzacze
audio innych cyfrowych formatów, komputery podręczne, komputery tabletowe, cyfrowy asystent osobisty, organizery elektroniczne,
notesy elektroniczne, mobilne cyfrowe urządzenia elektroniczne
z wyłączeniem gier komputerowych, urządzenia GPS, telefony, ręcz-
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ne i mobilne cyfrowe urządzenia elektroniczne do wysyłania i odbioru połączeń telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej i innych
danych cyfrowych, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe,
części i akcesoria do telefonów komórkowych, faksy, automatyczne
sekretarki, kamery i aparaty fotograficzne, wideofony, sprzęt i software do odzyskiwania informacji współdziałające z telefonem,
elektroniczne urządzenia ręczne do bezprzewodowego odbioru,
magazynowania i/lub transmisji danych i wiadomości, i urządzenia
elektroniczne umożliwiające użytkownikom śledzenie lub zarządzanie informacją osobistą, elektroniczny sprzęt i przyrządy łącznościowe, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, fonty, kroje pisma,
wzory pisma i symbole w formie zapisanych danych, chipy, dyski i taśmy do rejestracji i z zarejestrowanymi programami komputerowymi
i oprogramowaniem komputerowym z wyłączeniem gier komputerowych, pamięci operacyjne RAM i pamięci stałe ROM, urządzenia
pamięci półprzewodnikowych, podręczniki użytkownika w formie
odczytywalnej elektronicznie, maszynowo lub komputerowo stosowane z wyżej wymienionymi towarami i sprzedawane z nimi jako całość, urządzenia do przechowywania danych, dyski twarde, jednostki
pamięci z mini dyskami twardymi, dyski audio-wideo, płyty CD Rom,
płyty DVD, podkładki pod myszy komputerowe, baterie, akumulatory doładowywalne, ładowarki, ładowarki do akumulatorów elektrycznych, słuchawki, słuchawki stereo, słuchawki douszne, głośniki
stereo, głośniki audio, domowe głośniki audio, głośniki do monitorów, głośniki komputerowe, osobiste urządzenia z głośnikami stereo, radioodbiorniki, wzmacniacze, urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku, gramofony elektryczne, gramofony, urządzenia
stereo hi-fi, urządzenia do nagrywania i odtwarzania taśm, głośniki,
zestawy wielogłośnikowe, mikrofony, urządzenia cyfrowe audio i wideo, magnetofony kasetowe, magnetowidy kasetowe, odtwarzacze
CD, urządzenia do nagrywania i odtwarzania płyt DVD, magnetofony
cyfrowe, cyfrowe odtwarzacze muzyki i/lub wideo, radia, wideokamery, miksery audio, wideo oraz miksery cyfrowe, radionadajniki,
samochodowe urządzenia audio, akcesoria, części, osprzęt i urządzenia testujące do wszystkich wyżej wymienionych towarów, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, pokrowce,
torby i futerały przystosowane i uformowane tak, aby pomieścić
wszystkie wyżej wymienione towary i wykonane ze skóry, imitacji
skóry, tkanin lub materiałów tekstylnych.

(111) 303503
(220) 2011 06 03
(210) 386237
(151) 2017 09 28
(441) 2011 09 12
(732) BTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE BTA
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania hotelami, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
usługi reklamowe w zakresie rozpowszechniania ulotek, prospektów i druków, usługi w zakresie pośrednictwa reklam w sieci komputerowej, usługi sekretarskie, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmowania urządzeń
i wyposażenia biurowego, usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, 37 usługi w zakresie konserwacji mebli, usługi w zakresie renowacji mebli, usługi w zakresie wynajmu
sprzętu budowlanego, 39 usługi w zakresie wynajmu garaży, usługi
w zakresie wynajmowania koni, usługi w zakresie magazynowania,
usługi w zakresie wynajmowania miejsc parkingowych, usługi w zakresie pakowania produktów, usługi w zakresie pakowania towarów,
usługi prowadzenia parkingów, usługi w zakresie rezerwacji miejsc
na podróż, usługi w zakresie transportu samochodowego, usługi
wypożyczania samochodów, usługi w zakresie składowania towarów, usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi w zakresie
wynajmowania magazynów, 41 usługi klubowe, usługi w zakresie
organizowania klubów zdrowia, usługi w zakresie komputerowego
przygotowywania materiałów do publikacji, usługi w zakresie or-
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ganizowania i obsługi konferencji, usługi w zakresie organizowania
i obsługi kongresów, usługi w zakresie publikowania książek, usługi
w zakresie nagrywania filmów na taśmach video (filmowanie), usługi
w zakresie obsługi pól golfowych, usługi w zakresie organizowania
balów, usługi w zakresie prowadzenia konferencji, usługi w zakresie
prowadzenia kongresów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zjazdów, usługi organizowania przyjęć, usługi w zakresie organizowania wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi w zakresie
produkcji filmów innych niż reklamowych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie prowadzenia zajęć fitness, usługi w zakresie udostępniania ośrodków rekreacji, 42 usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, 44 usługi
w zakresie sadzenia drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku
węgla, usługi w zakresie tworzenia szkółek roślinnych, usługi kuracji
uzdrowiskowych .

(111) 303504
(220) 2012 05 12
(210) 400283
(151) 2018 01 29
(441) 2012 08 13
(732) TYSAND SPÓŁKA JAWNA J .KRAWCZYKIEWICZ, K. RZEWUSKI,
Gdańsk, PL.
(540) tysand
(510), (511) 1 kleje do glazury, terakoty, kamionki, mozaiki, kamienia
naturalnego, emulsja do gruntowania podłoży betonowych, gazobetonowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni ceglanych,
na wyprawy elewacyjne, emulsja do likwidacji nalotów powstałych
z osadzania glonów i grzybów, emulsja do zabezpieczenia elewacji na etapie zatapiania siatki, gluten, składniki do gwintowania, iły,
gliny, kleje do celów przemysłowych, preparaty do klejenia, gruntowania, środki do konserwacji betonu, cementu, cegieł, 19 ścierniwa
i kruszywa budowlane z odkrywki i z rzek, posypki, posypki papowe,
posypki mineralne bazowe do zapraw budowlanych, zaprawa murarska do ścian konstrukcyjnych działowych, fundamentów, sklepień
z cegieł i pustaków oraz bloczków, zaprawa murarska sucha do nakładania maszynowego i ręcznego, zaprawa wyrównująca, zaprawa
klejowa do styropianu w dociepleniach ścian, do mocowania płyt
styropianu na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, do zabezpieczania siatki w dociepleniach ścian, narzut tynkarski mrozoodporny,
do nakładania na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ręcznie
i maszynowo, narzut tynkarski, tynk agregatowy, tynki cienkowarstwowe dekoracyjne, wylewka betonowa wykonywania posadzek,
podłoży betonowych oraz do wypełniania ubytków i szczelin wylewka betonowa uplastyczniona do agregatów, wylewka szybko
wiążąca, wylewka samoniwelująca nierówności duże i małe, grube
i cienkie, wylewka zbrojona, asfalt, betonowe elementy budowlane,
bitumiczne produkty dla budownictwa, wyroby kamieniarskie, kamień, kamień budowlany, karton bitumiczny, materiały budowlane,
zaprawa cementowa do układania glazury i terakoty, narzut tynkarski cementowy „szpryc”, wylewka betonowa, zaprawa tynkarska
cementowo-wapienna, ognioodporne powłoki cementowe, spoiwa
do murów, żużel stosowany jako materiał budowlany, 35 prowadzenie usług w zakresie: dystrybucji i rozpowszechniania materiałów
reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, dokonywania
analizy kosztów, pokazy towarów zaopatrzenie osób trzecich w materiały budowlane, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwem budowlanym, doradztwo w zakresie analizy rynku w zakresie sektora budowlanego i kruszyw, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności na rynku kruszyw, usługi zaopatrzenia
osób trzecich w towary i usługi, 37 prowadzenie usług w zakresie:
budowa pawilonów i sklepów targowych, informacja wodne, budowlana w zakresie materiałów i stosowania technologii, nadzór
budowlany, wynajem sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych,
informacja o naprawach budowlanych, izolowanie przed wilgocią
i przemarzaniem budynków, usługi eksploatacji kamieniołomów
kamieniarstwo, tynkowanie, uszczelnianie budynków, murowanie,
zabezpieczanie przed wilgocią, 39 prowadzenie usług w zakresie:
magazynowanie i składowanie materiałów budowlanych oraz maszyn i sprzętu budowlanego, dostarczania materiałów budowlanych,
pakowanie towarów dotyczących materiałów budowlanych, wynajmowanie magazynów, 42 prowadzenie usług w zakresie: prace badawczo-rozwojowe z zakresu materiałów budowlanych, doradztwo
budowlane, poszukiwania geologiczne i ekspertyzy geologiczne dotyczące złóż eksploatacyjnych dla materiałów budowlanych, testowanie materiałów budowlanych, wzornictwo przemysłowe dotyczą-
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ce budownictwa i materiałów budowlanych doradztwo budowlane,
testowanie kruszyw.

(111) 303505
(220) 2012 07 16
(210) 402973
(151) 2017 10 16
(441) 2012 10 22
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) TAK! tanio aż kusi
(510), (511) 35 reklama artykułów spożywczych i przemysłowych,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe.
(111) 303506
(220) 2012 09 13
(151) 2017 09 26
(441) 2012 12 17
(732) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) FAMUR
(540)

(210) 404750

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, rury i przewody ciśnieniowe,
metalowe kurki kulowe do instalacji przemysłowych-zawory inne niż
części maszyn, skipy (pojemniki transportowe), klatki wyciągowe,
konstrukcje stalowe urządzeń wyciągowych i nadszybia w tym wieże
i dźwigary, trasy jednoszybowych kolejek podwieszanych w tym szyny jezdne oraz inne elementy torów kolejek, zawiesia metalowe
do podwieszania ciężarów na łukowej obudowie kopalnianej w tym
zawiesia dla podwieszania szyn górniczych kolejek podwieszanych,
układak kabla, rury podsadzkowe, zbiorniki załadowcze i wyładowcze, odlewy korpusów przekładni zębatych, odlewy stropnic, kadłubów spągnic i strzemion obudowy kopalnianej, odlewy kadłubów
silników elektrycznych, odlewy przewodów pyłowych, odlewy wykładzin młynów węglowych, odlewy kadłubów, gwiazd, ślizgów
i płóz kombajnów węglowych, obciążniki do wózków transportowych widłowych, odkuwki elementów maszyn górniczych, 7 sprzęt
do małej mechanizacji górnictwa, maszyny dla górnictwa, kombajny
węglowe ścianowe i chodnikowe, części i podzespoły do kombajnów
węglowych, wrębiarki, części i podzespoły do wrębiarek, strugi węglowe i części do nich, przekładnie w tym przekładnie zębate, części
i podzespoły do przekładni, napędy hydrauliczne i ich części, napędy
do przenośników, części i podzespoły do napędów do przenośników, silniki hydrauliczne, części i podzespoły do silników hydraulicznych, pompy do hydrauliki wysokociśnieniowej, w tym pompy ręczne, części i podzespoły do pomp do hydrauliki wysokociśnieniowej,
maszyny do robót ziemnych, wiertnice, w tym wiertnice dla górnictwa naftowego normalno średnicowe, małośrednicowe i hydrogeologiczne oraz osprzęt wiertniczy do nich w tym narzędzia wiertnicze i łańcuchy tulejkowo-rolkowe, obrabiarki do metali, system
przeniesienia napędu dla kombajnów górniczych złożony z koła napędowego w kombajnie i drabinki przenośnika, górnicze obudowy
zmechanizowane ścianowe i chodnikowe, urządzenia górnicze o napędzie hydraulicznym, stojaki hydrauliczne, przesuwaki hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, zawory metalowe w tym bloki zaworowe,
zamki hydrauliczne i ich części, sterowane zawory zwrotne kulkowe
i grzybkowe do zamków hydraulicznych i ich części, zawory zwrotne
gazowe i sprężynowe do zamków hydraulicznych i ich części, zawory
odcinające i ich części, rozdzielacze hydrauliczne w tym rozdzielacze
zaworowe, płytkowe i suwakowe oraz części do nich, ręczne regulatory natężenia przepływu i ich części, ładowarki hydrauliczne, przesiewacze, cylindry, tłoki i tłoczyska, podnośniki, przenośniki zgrzebłowe górnicze ścianowe, podścianowe, do robót przygotowawczych
i dla ratownictwa, ich podzespoły i części, bębny przenośników
zgrzebłowych, zgrzebła, przenośniki taśmowe, ich podzespoły i części, bębny przenośników taśmowych w tym bębny napędowe,
zwrotne, napinające i kierunkowe, krążniki, zawieszenia krążników,
zestawy krążnikowe, wsporniki zestawów krążnikowych stałe i samonaprowadzające, stacje zwrotne przenośników taśmowych, stacje
przesypowe i wysięgniki przenośników taśmowych, przystawki przesypowe i przystawki dwubębnowe przenośników taśmowych, urządzenia do czyszczenia taśmy przenośników taśmowych, układy napędowe przenośników taśmowych, w tym zespoły napędowe
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i modułowe jednostki napędowe, kadłuby napędów i ściany kadłubów, sprzęgła do przenośników taśmowych i części do tych sprzęgieł, hamulce do przenośników taśmowych i części do tych hamulców, urządzenia do zapobiegania cofania taśmy przenośników
taśmowych, zwalniaki, pętlicowe zasobniki taśmy przenośników taśmowych, urządzenia do napinania taśmy przenośników taśmowych
w tym stacje napinające, ich zespoły i części, konstrukcje nośne przenośników taśmowych, kozły tras przenośników taśmowych w tym
kozły samonaprowadzające, urządzenia zasypowe przenośników taśmowych, urządzenia do regulacji biegu oraz do zmiany kierunku
taśmy w tym zespoły bębnów kierujących przenośników taśmowych,
przełazy i osłony zabezpieczające przenośników taśmowych, wyposażenia do jazdy ludzi na przenośnikach taśmowych, układy sterowania przenośników taśmowych, odlewy do przenośników taśmowych,
kolejki przetokowe łańcuchowe, ich podzespoły i części, urządzenia
przyszybowe w tym zapory, hamulce torowe, pomosty wahadłowe,
wrota szybowe, ich podzespoły i części, kadłuby spawane silników
elektrycznych w tym ognioszczelnych silników dla górnictwa, ładowarki zgarniakowe i zgarniaki, ich podzespoły i części, podsadzarki
do podsadzki pneumatycznej, ich podzespoły i części, półautomaty
do produkcji siatki cięto ciągnionej, ich podzespoły i części, elektrownie wiatrowe, ich podzespoły i części, inne urządzenia napędzane silnikami wiatrowymi, ich podzespoły i części, kurki kulowe do instalacji przemysłowych-zawory stanowiące części maszyn,
odwadniarki, flotowniki, dmuchawy, wzbogacalniki, hydrocyklony,
osadzarki, odmulniki, filtry, elektrofiltry, prasy filtracyjne, koła linowe,
cyklony, kołowroty, wciągniki, wciągarki, wywrotnice wózków kopalnianych, densiklony, zwałowarki, 8 napinacze, 9 urządzenia do przetwarzania informacji, nagrane programy komputerowe, komputerowe nośniki danych zawierające oprogramowanie, nadajniki
i odbiorniki radiowe, telewizyjne, urządzenia dla telefonii i telegrafii
przewodowej, urządzenia i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze i nawigacyjne, systemy do sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, przełączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, sprzęt elektryczny
nie ujęty w innych klasach, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
w szczególności wybuchem pyłu węglowego lub metanu, urządzenia do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięku, serwery komputerowe przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchami, w szczególności wybuchami pyłu węglowego i metanu,
zintegrowany zarządzalny system podziemnej eksploatacji pokładów węgla, składający się z podziemnej sieci teleinformatycznej oraz
punktów węzłowych wyposażonych w rozbudowany system kontroli z obsługą protokołów komunikacyjnych, zawory elektromagnetyczne, 11 urządzenia elektryczne do oświetlania, hydrauliczna aparatura sterownicza, 12 lokomotywy, tabor kolejowy, jednoszynowe
kolejki podwieszane oraz zespoły i części do takich kolejek, kolejki
szynowo-linowe, kabiny osobowe kolejek szynowo-linowych, pontony i podtorza, podwozia gąsienicowe, 16 książki, publikacje, materiały szkoleniowe, 19 przewody wysokociśnieniowe niemetalowe,
35 usługi związane z tworzeniem, przetwarzaniem i utrzymywaniem
baz danych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, publikowanie tekstów
reklamowych, materiały reklamowe, 37 instalowanie, remont i naprawa maszyn i urządzeń, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, remont zmechanizowanych obudów górniczych
i ich podzespołów i części, remont siłowników hydraulicznych
i ich podzespołów i części, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
dla górnictwa, remontowanie zaworów stanowiących części maszyn
oraz zaworów innych niż części maszyn, remontowanie hydraulicznej aparatury sterowniczej, regeneracja przewodów wysokociśnieniowych, serwisowanie maszyn i urządzeń górniczych, regeneracja
części zamiennych do maszyn górniczych w tym do kombajnów
chodnikowych i ścianowych i ich podzespołów, obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzebłowych, przenośników taśmowych,
wiertnic, siłowników hydraulicznych, ładowarek hydraulicznych,
pomp, montaż lutniociągów i rurociągów, roboty górnicze w zakresie wykonywania wyrobisk podziemnych, usługi w zakresie wykonywania robót budowlano-montażowych, rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, robót ziemnych, fundamentowania, wznoszenia
budynków, montażu i budowy konstrukcji oraz budowli z elementów prefabrykowanych, budownictwa metalowego, prac murarskich, instalacyjnych, izolacyjnych, wykończeniowych, tynkowania,
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malowania, budowy dróg, w szczególności w zakładach górniczych
na powierzchni i pod ziemią, 38 przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, wypożyczanie urządzeń telefonicznych przewodowych, wypożyczanie urządzeń telegraficznych
przewodowych, wypożyczanie nadajników radiowych, telewizyjnych, wypożyczanie zespołów nadawczych, odbiorczych, łączność
telefoniczna bezprzewodowa, łączność telefoniczna satelitarna,
40 usługi poligraficzne, powlekanie galwaniczne, spawanie, lutowanie, obróbka cieplna w tym hartowanie metali, szlifowanie metali,
obróbka skrawaniem metali, 41 nauczanie, kształcenie praktyczne
w zakresie produkowanych wyrobów oraz oprogramowania systemowego dla tych wyrobów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, edukacja szkolna i pozaszkolna, wspomaganie edukacji, 42 badania i analizy techniczne, projektowanie, powielanie, instalacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, kontrola jakości w tym zakresie, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie urządzeń do przetwarzania informacji, wypożyczanie urządzeń kontrolno-sterujących, pomiarowych, kontrolnych, badawczych
i nawigacyjnych, wypożyczanie systemów sterowania procesami
przemysłowymi, wypożyczanie elektrycznej aparatury kontrolno-sterującej przeznaczonej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w szczególności wybuchem pyłu węglowego lub metanu,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie hydraulicznych układów sterujących, projektowanie hydraulicznej aparatury sterującej, opracowanie i emisja dokumentacji technicznej,
usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego, analiz technicznych, badań technicznych, doradztwa budowlanego, ekspertyz inżynieryjnych, w szczególności
dotyczących obiektów powierzchniowej i podziemnej infrastruktury
zakładów górniczych oraz konsultingu w zakresie technologii eksploatacji i przeróbki węgla.

(111) 303507
(220) 2013 02 18
(210) 410635
(151) 2017 10 12
(441) 2013 06 10
(732) JAKUBOWSKI GRZEGORZ F.H. AFROTICA, Tarnów, PL.
(540) Afrotica ELITE LEAGUE OF CLOTHES afrotica
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 24.03.01, 24.03.07, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, bluzy, czapki, dzianina, koszule, kurtki, okrycia
wierzchnie, paski, podkoszulki, skarpetki, spodnie, swetry, T-shirty.
(111) 303508
(220) 2013 03 19
(210) 411914
(151) 2018 01 29
(441) 2013 07 08
(732) KOSELA STANISŁAW FIRMA AXEL, Częstochowa, PL.
(540) Axel comfort-orthopedic
(540)

Kolor znaku: beżowy, ciemnoniebieski
(531) 02.09.19, 24.13.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, ortopedyczne wkładki.
(111) 303509
(220) 2013 04 23
(210) 413412
(151) 2017 10 12
(441) 2013 08 05
(732) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) MAKARON ZERO
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 30 makaron do celów spożywczych.
(111) 303510
(220) 2013 07 29
(210) 417229
(151) 2017 10 04
(441) 2013 11 12
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) vita-expert
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, fungicydy,
herbicydy, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna-inne niż do celów leczniczych i/lub zdrowotnych,
produkty zawierające witaminy i/lub minerały, i/lub substancje roślinne-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub leczniczy lub zdrowotny, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego – wszystkie wymienione towary na bazie produktów w tej klasie,
na bazie białka.
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(732) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) HAWEŁKA CES. i KRÓL. DOSTAWCA DWORU
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo przemysłowe, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni
drogowych.

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 35 zarządzanie siecią: restauracji,
kawiarni, hoteli, sklepów, doradztwo i pomoc w organizowaniu sieci:
punktów gastronomicznych, sklepów, hoteli, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wydawanie broszur
i druków reklamowych, badania opinii publicznej, dystrybucja i kolportaż broszur reklamowych, usługi przedstawicielstwa podmiotów
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi konsultingowe i marketingowe, usługi reklamowe, prowadzenie reklamy: w prasie,
w radiu, telewizji i Internecie, wynajmowanie powierzchni reklamowej,
sprzedaż artykułów przemysłowych, spożywczych, tytoniowych, leków, usługi związane z pozyskiwaniem informacji do komputerowych
baz danych i prowadzeniem komputerowych baz danych w zakresie:
usług hotelowych, gastronomicznych, handlowych, turystyki, wypoczynku, rekreacji, usługi kreowania wizerunku osób, firm i marki,
41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn,
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i okolicznościowych, balów,
dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie: edukacji,
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, organizowanie wypoczynku,
usługi salonów fittness i klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych
w zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, hotelam, sklepami
oraz szkoleniem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi galerii i salonów wystawienniczych, wynajem sal wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i telefoniczny, publikacje elektroniczne on-line, usługi
w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań : video, dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu osób, przedmiotów natury, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, 43 hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów
w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe.

(111) 303513
(220) 2014 01 22
(210) 423930
(151) 2017 10 18
(441) 2014 05 12
(732) MITOŃSKI ZYGMUNT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE MAGDA, Bolechowice, PL.
(540) SCHMIDT BHP
(540)

(111) 303515
(220) 2014 03 31
(210) 425479
(151) 2017 10 19
(441) 2014 07 21
(732) MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
Kraków, PL.
(540) Małopolski Rzemieślnik Roku RZEMIEŚLNIK ROKU
(540)

(111) 303511
(220) 2013 09 27
(210) 419530
(151) 2017 10 20
(441) 2014 01 07
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN BIZANTYŃSKIE
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe.
(111) 303512
(220) 2013 10 21
(210) 420564
(151) 2017 10 16
(441) 2014 02 03
(732) NEO-ŚWIAT RAJMUND WĘGRZYNEK, PAWEŁ BRODZIK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Neo Świat
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież ciepłochronna, odzież antyelektrostatyczna,
odzież z elementami sygnalizującymi wizualnie obecność, obuwie
zabezpieczające przed wypadkami, okulary ochronne, kaski ochronne, zatyczki do uszu, maski ochronne, rękawice chroniące przed wypadkami, 24 tkaniny, podszewki.
(111) 303514
(151) 2018 01 30

(220) 2014 02 13
(441) 2014 05 26

(210) 424828

Kolor znaku: brązowy, niebieski, biały, czarny
(531) 13.01.05, 13.01.06, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji i kształcenia, organizowanie konkursów, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji i kształcenia, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych,
mistrzowskich i wydawanie dyplomów i świadectw, propagowanie
nauki zawodu, pokazy kształcenia praktycznego, organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje, usługi w zakresie: organizowania
spotkań integracyjnych członków stowarzyszenia, obsługi i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, organizowania rekreacji i rozrywki, organizowania i popularyzacji wiedzy ekonomicznej, technicznej, organizacyjnej, prawnej,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, publikowanie
tekstów innych niz reklamowe, usługi wydawnicze, produkcja filmów
i audycji szkoleniowych, organizowanie wystaw w zakresie edukacji
i kultury.

(111) 303516
(220) 2014 03 21
(210) 426418
(151) 2017 10 10
(441) 2014 07 07
(732) QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ALTO
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy, biały
(531) 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, wynajem miejsc parkingowych, 43 hotele.
(111) 303517
(220) 2014 03 21
(210) 426419
(151) 2017 10 10
(441) 2014 07 07
(732) QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ALTO
(540)

(531) 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, wynajem miejsc parkingowych, 43 hotele.
(111) 303518
(220) 2014 03 28
(210) 426743
(151) 2017 10 19
(441) 2014 07 07
(732) WECKWERTH GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCJI CZĘŚCI
ZAMIENNYCH DO MASZYN ROLNICZYCH, Września, PL.
(540) FORTSCHRITT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 05.07.01, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały opakowaniowe metalowe, drabiny metalowe, kosze samowyładowcze metalowe, uchwyty mocujące dla zwierząt, łańcuchy, pasy do transportu ładunków metalowe, zbiorniki
metalowe, szczególnie do obróbki i przetwarzania mleka, 37 usługi
w zakresie konserwacji, naprawy i serwisowania maszyn rolniczych,
40 usługi w zakresie obróbki mechanicznej, chemicznej, metali,
42 badania techniczne, doradztwo w sprawach eksploatacji sprzętu
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rolniczego, opracowywanie projektów technicznych, w zakresie maszyn rolniczych, inżynieria techniczna.

(111) 303519
(220) 2012 07 18 K
(210) 426842
(151) 2017 10 19
(441) 2014 05 12
(732) Tesco Stores Limited,Welwyn Garden City, GB.
(540) MERMAID BAY
(510), (511) 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], białko do celów kulinarnych, alginiany do celów spożywczych, migdały spreparowane, aloes spożywczy,
anchois, szpik kostny zwierzęcy jadalny, przecier jabłkowy, bekon,
fasolka konserwowa, kaszanka, olej kostny, jadalny, rosół, koncentraty rosołu, preparaty do produkcji bulionu, masło, krem na bazie masła, kawior, wędliny, ser, masło kakaowe, małże [nieżywe], masło kokosowe, wiórki kokosowe: tłuszcz kokosowy, olej kokosowy, olej
rzepakowy jadalny, olej kukurydziany, sos żurawinowy [kompot], raki
nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], krokiety, skorupiaki nieżywe, owoce lukrowane, zsiadłe mleko, daktyle, gniazda ptaków jadalne, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, koktajle jajeczne bezalkoholowe, jaja, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, surowce do produkcji
tłuszczów jadalnych, kiszone warzywa [kimchi], enzymy mlekowe
do celów spożywczych, filety rybne, potrawy z ryb dla ludzi, ryby nieżywe, ryby konserwowane, przetworzona ikra rybia, konserwy rybne, olej z siemienia lnianego spożywczy, żywność przygotowywana
z ryb, mrożone owoce, przekąski na bazie owoców, chrupki owocowe, galaretki owocowe, skórki owocowe, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, miąższ owoców, sałatki owocowe,
kompot, owoce w puszkach, dziczyzna nieżywa, czosnek konserwowy, żelatyna, korniszony, dżem imbirowy, szynka, śledzie, hummus
[pasta z ciecierzycy], klej rybi do środków spożywczych, dżemy, galaretki jadalne, kefir [napój mleczny], kumys [napój mleczny], smalec,
lecytyna spożywcza, soczewica konserwowana [warzywa], wątroba,
pasztet z wątróbki, homary nieżywe, chipsy odtłuszczone, margaryna, marmolada, mięso, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, mięso
konserwowane, konserwy mięsne, mleko, napoje mleczne z przewagą mleka, mleczne produkty, koktajle mleczne, przeciery rybne,
przeciery warzywne, grzyby konserwowane, małże jadalne nieżywe,
orzechy preparowane, olej z oliwek jadalny, oliwki konserwowane,
cebula konserwowana [warzywa], ostrygi nieżywe: olej z orzechów
palmowych [żywność], olej palmowy jadalny, masło arachidowe,
orzeszki arachidowe preparowane, groszek konserwowy, pektyna
do celów spożywczych, piccalilli, pikle, pyłki kwiatowe jako żywność,
wieprzowina, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki
zapiekane w cieście, drób nieżywy, jaja w proszku, krewetki różowe
[nieżywe], mleko albuminowe, rodzynki, podpuszczka, łosoś, ryby
solone, mięso solone, sardynki, kapusta kwaszona, kiełbasy, kiełbaski
w cieście, ślimaki morskie [nieżywe], nasiona spożywcze, pestki słonecznika, olej sezamowy, małże (mięczaki) nieżywe, krewetki [nieżywe], poczwarki jedwabnika jadalne: jaja ślimacze [jadalne], składniki
do sporządzania zup, zupy, soja konserwowana spożywcza, mleko
sojowe [namiastka mleka], langusty, nieżywe, łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, tahini [pasta z ziarna sezamowego], opiekane wodorosty, tofu, sok pomidorowy do celów kulinarnych, przecier pomidorowy, flaki, trufle konserwowane, tuńczyk, soki
roślinne do gotowania, sałatki warzywne, zupy jarzynowe (przetwory), warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa konserwowane,
warzywa w puszkach, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych,
serwatka, bita śmietana, białka jajek, jogurt, żółtka jajek, owoce morza, wyroby z mięsa, kiełbasy, wyciągi z owoców i/lub warzyw: konserwy z owocami i warzywami, przekąski, potrawy gotowe, nabiał,
jogurt, mrożone jogurty, jadalne białka uzyskane z soi, oleje jadalne
i tłuszcze jadalne, żelatyna do żywności, pasty do smarowania pieczywa (zawierające tłuszcz), orzechy i masła orzechowe, pikle, pasty
do smarowania składające się całkowicie lub głównie z warzyw, mięsa, drobiu, ryb. owoców morza lub tłuszczy jadanych, zupy, buliony
i rosoły, 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, ziele angielskie, migdały (wyroby cukiernicze na bazie-), pasta migdałowa,
anyż, aromaty (preparaty-) do żywności, substytuty kawy, proszek
do pieczenia, jęczmień gnieciony, jęczmień (mąka z-), rośliny strącz-
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kowe (mączka z-), propolis, piwny (ocet-), soda spożywcza, środki
wiążące do lodów spożywczych, ciastka (kruche), chleb, bułki, bułka
tarta, bułeczki słodkie, ciasto w proszku, ciasta, cukierki: kapary, karmelki [cukierki], selerowa (sól-), przekąski zbożowe, zbożowe (preparaty-), cheeseburgery, guma do żucia, cykoria [substytut kawy], chipsy [produkty zbożowe], czekolada, napoje na bazie czekolady, napoje
czekoladowe z mlekiem, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry,
gęsty sos], cynamon [przyprawa], goździki [przyprawa], kakao, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, wyroby z kakao, kawa,
napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, aromaty kawowe,
kawa niepalona, przyprawy, słodycze, słodycze ozdobne na choinki,
biszkopty, sól kuchenna, musy owocowe [sosy], kuskus [kasza], krakersy, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, curry [przyprawa], słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), sosy
sałatkowe, lody spożywcze, esencje do artykułów żywnościowych,
z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, potrawy
na bazie mąki, enzymy do ciast, aromaty inne niż oleje esencyjne,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi,
mąka, produkty z maki mielonej, pomadki [cukierki], lukier do ciast,
zioła konserwowane [przyprawy], imbir [przyprawa], piernik, glukoza
do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, syrop cukrowy do celów spożywczych,
kasze spożywcze, kleik spożywczy na bazie mleka, chałwa, glazury
do szynki, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, kukurydzianka /
mamałyga [potrawa na wodzie lub mleku], grysik kukurydziany,
miód, jęczmień łuskany, owies łuskany, lody, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, herbata mrożona, napary inne
niż do celów leczniczych, galaretki owocowe [słodycze], keczup,
drożdże, zaczyn lukrecja [cukiernictwo], makaron rurki, makaroniki
[wyroby cukiernicze], płatki kukurydziane, mąka kukurydziana, kukurydza mielona kukurydza palona, herbatniki słodowe, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, słód do celów spożywczych. słodziki /
maltoza, marynaty, marcepan, majonezy, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, melasa, musy
czekoladowe, musy deserowe, muesli, musztarda, mąka gorczycowa,
gotowe potrawy oparte na kluskach, gałka muszkatołowa, produkty
spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane, kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, owies gnieciony, naleśniki, makarony, pasta
z soi [przyprawy], paszteciki, słodycze do ssania, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, paszteciki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, pieprz, cukierki miętowe, pieprz [przyprawy], pesto,
herbatniki petit-beurre, ptifurki [ciasteczka], placki, pizze, kukurydza
prażona [popcorn], mąka ziemniaczana do celów spożywczych, lody
spożywcze w proszku, pralinki, puddingi, tarty (z nadzieniem z jajek,
sera, boczku, itp.), pierożki (ravioli), relish-sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, kluski, ryż, przekąski ryżowe, ciastka ryżowe,
mleczko pszczele, suchary, szafran [przyprawa], sago, sól do konserwowania żywności, kanapki, sosy [przypraw, ], zagęszczacze do kiełbasy, woda morska do gotowania, przyprawy, kasza manna, sorbety
[lody], mąka sojowa, sos sojowy, spaghetti, przyprawy, sajgonki, anyż
gwiaździsty, skrobia do celów spożywczych, batony lukrecjowe [cukiernictwo], cukier, sushi, słodziki naturalne, słodycze [cukierki], tabule [sałatka z kuskus], tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty (z owocami), herbata, napoje na bazie herbat),
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
sosy pomidorowe, tortille, kurkuma do żywności, chleb bezdrożdżowy, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], preparaty
roślinne zastępujące kawę, wermiszel, ocet, gofry, wodorosty [przyprawa], mąka pszenna, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla
ludzi, preparaty usztywniające do bitej śmietany, drożdże, jogurt
mrożony [lody spożywcze], esencje kawowe i wyciągi z kawy, mieszanki kawy prawdziwej z cykorią, substytuty kawy i mieszanki kawy
i substytutów kawy, wyciągi z herbaty, preparaty produkowane
głównie z kakao, czekolada, wyroby z czekolady, słodycze, mąka
i preparaty zbożowe i/lub ryż i/lub mąka, płatki śniadaniowe, pizze,
makarony (wyrobów z ciasta) i produkty z makaronów, chleb, ciastka
(kruche), ciasta, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, lody, lody wodne,
mrożone wyroby cukiernicze, miód, syrop i melasa i preparaty złożone w całości lub w przeważającej części z cukru lub melasy, cukier,
melasa i melasa, keczup, sosy, preparaty do sporządzania sosów,
przyprawy, ocet, chutney[ostry, gęsty sos], słodki sos w proszku
do polewania deserów, sosy sałatkowe, przekąski, posiłki preparowane, puddingi i musy, 31 ziarna, produkty rolne, ogrodnicze, oraz le-
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śne nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce warzywa nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, algi
spożywcze dla ludzi lub zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt],
migdały [owoce], aloes [roślina], produkty do tuczenia zwierząt, pokarm dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych
[ściółka], bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], jęczmień,
rośliny strączkowe świeże, buraki, jagody [owoce], napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, otręby zbożowe, kiszonki [pokarm dla zwierząt], produkty do hodowli zwierząt, cebulki kwiatowe,
krzewy, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza
dla zwierząt, zboże w ziarnach nieprzetworzone, kasztany jadalne
świeże, korzenie cykorii, cykoria [sałata], choinki, owoce cytrusowe,
ziarno kakaowe w stanie surowym, łupiny orzechów kokosowych,
orzechy kokosowe, orzeszki kola, kopra, raki żywe, skorupiaki [żywej:
ogórki świeże, ości mątwy dla ptactwa, odpady z gorzelni [pasza dla
zwierząt], suchary dla psów, wysłodziny, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, jaja do wylęgania, ryby żywe, mączka rybna na pasze dla zwierząt, ikra rybia, przynęty dla wędkarstwa [żywe], mączka
lniana [pasza], kwiaty suszone do dekoracji, kwiaty naturalne, pasze,
owoce świeże, zioła ogrodowe świeże, zarodki [botanika], ziarna
[zboże], ziarno do żywienia zwierząt, winogrona świeże, kasze dla
drobiu, siano, orzechy laskowe, szyszki chmielowe, chmiel, jagody
jałowca, pory świeże, cytryny świeże, soczewica świeża [warzywa],
sałata świeża, wapno do pasz, siemię lniane jako pasza dla zwierząt,
mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, torf na ściółkę,
zwierzęta żywe, homary żywe, chleb świętojański, kukurydza, makuchy z kukurydzy, słód dla piwowarstwa i gorzelni: wytłoki z owoców,
dynie, karma dla psów, kotów i innych zwierząt, mączka dla zwierząt,
menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], grzybnia pieczarkowa [rozchodowa], grzyby
świeże, małże [mięczaki] żywe, pokrzywy, orzechy, owies, makuchy,
oliwki świeże, cebula świeża [warzywa], pomarańcze, ostrygi żywe,
palmy, palmy [liście palmowe], makuchy z orzeszków arachidowych
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, orzeszki
arachidowe świeże, groch świeży, pieprz [ziołowy], pokarm dla zwierząt domowych, szyszki sosnowe, nasiona [ziarna], rośliny, rośliny suszone do dekoracji, pyłek [materiał surowy], ziemniaki, drób [żywy],
makuchy rzepaku dla bydła, kora surowa, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], rabarbar, mąka z ryżu [pasza], ryż nieprzetworzony, korzenie jadalne, krzewy róż, korek jako surowiec,
żyto, sól dla bydła, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka],
ślimaki morskie [żywe], sadzonki, sezam, małże żywe, jajeczka jedwabników, jedwabniki, darń, szpinak świeży, langusty [żywe], pasza
dla zwierząt tucznych, słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiane
maty [do przykrycia humusu], spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, trzcina cukrowa: drzewa [rośliny], trufle świeże: pnie drzew,
drewno w kłodach, drewno w stanie surowym, warzywa świeże, winorośle, pszenica, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, wióry
drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wieńce z kwiatów naturalnych, drożdże jako pasza dla zwierzą.

(111) 303520
(220) 2014 06 24
(210) 430398
(151) 2017 10 26
(441) 2014 10 13
(732) KUKE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KuKe Finance KUKE Finance Spółka Akcyjna
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 wydawnictwa i publikacje, druki, formularze, książki,
skrypty, materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe, poradniki, informatory, przeglądy, zeszyty tematyczne, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, broszury, ulotki, afisze, plansze,
plakaty, dodatki oraz wkładki do wydawnictw oraz inne materiały
drukowane, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 36 usługi udzielania kredytów, usługi
finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
usługi wspomagające usługi finansowe z wyłączeniem ubezpie-
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czeń i funduszów emerytalnych, 38 agencje informacyjne operujące
za pośrednictwem centrów telefonicznych, 41 organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
kształcenie, organizacja i prowadzenie warsztatów, konferencji, seminariów, zjazdów, organizacja i prowadzenie oraz patronat nad imprezami kulturalnymi, sportowymi, rozrywkowymi, festiwalami, organizacja i prowadzenie wystaw, spektakli, koncertów, przeglądów,
konkursów, publikowanie książek, periodyków, opracowań, opinii,
skryptów, materiałów szkoleniowych-także elektroniczne w systemie on-line.

(111) 303521
(220) 2014 07 01
(210) 430653
(151) 2017 10 13
(441) 2014 10 13
(732) ZAWISTOWSKA IZABELA, ZAWISTOWSKI KONRAD ZAKŁAD
USŁUGOWO-HANDLOWY KONTEXT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) Kontext
(510), (511) 9 alkoholomierze, amperomierze, anemometry, anody,
anteny, antykatody, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, astronomia
jako urządzenia i przyrządy oglądania gwiazd, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia
w oponach pojazdów, szafy grające jako automaty muzyczne, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki topikowe, biurowe
urządzenia do dziurkowania kart, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, ciśnienie w oponach pojazdów jako
sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia, czasomierze do gotowania jajek, częstotliwościomierze, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa,
czytniki jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze jako odległościomierze, densytometry, diody świecące wykonane w technologii LED, urządzenia do dozowania i odmierzania cieczy oraz mas
stałych, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, ergometry,
etui na okulary, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, fałszywe monety jako wykrywacze fałszywych monet, ergometry, etykietki na towarach elektroniczne, filtry używane w fotografice, filtry
do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza
elektryczne, gogle do uprawiania sportu, gramofony, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, kable optyczne stosowane jako światłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, karty z układem scalonym lub
mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy
rejestrujące, katody, kątomierze jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry stosowane jako czasomierze, kable
elektryczne, kable koncentryczne, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe,
kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników,
kompasy stosowane jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe,
komputerowe urządzenia peryferyjne, miarki stosowane w krawiectwie, krokomierze, wagi laboratoryjne, lampy błyskowe stosowane
w fotografii, lampy ciemniowe stosowane w fotografice, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne jako aparaty projekcyjne, latarnie optyczne,
latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości
osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki jako przyrządy miernicze,
linki do pionów, liny do sond, lornetki, lunety celownicze do broni
palnej, magnetofony taśmowe, magnetyczne karty identyfikujące,
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące,
maszyny sumujące, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechani-
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zmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, miarki jako
przyrządy miernicze, światłomierze jako mierniki czasu naświetlania,
migawki stosowane w fotografice, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, myszy jako urządzenia informatyczne, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe stosowane w informatyce, napędy dysków do komputera, obciążniki do sond,
soczewki optyczne stosowane jako obiektywy fotograficzne, obwody drukowane, ochraniacze zębów, odważniki, okulary dekoracyjne,
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, osłony obiektywów
stosowane w optyce, osłony przeciwodblaskowe, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia, peryskopy, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
poziomnice, poziomnice rtęciowe, prędkościomierze do pojazdów,
słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprawdziany do pomiarów gwintów, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy,
suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szafki na głośniki,
szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność,
sznureczki do okularów, szyldy stosowane jako znaki świecące,
ściemniacze światła jako regulatory elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe stosowane
jako sygnały świetlne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tace laboratoryjne, tachometry, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic w nagrywarkach CD, DVD, telefony przenośne,
teleskopy, termometry nie do celów medycznych, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do kontroli
i regulacji ciepła, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do wyważania, urządzenia
do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia i przyrządy do ważenia, woltomierze, wyłączniki zdalnie sterowane, wysokościomierze, wyzwalacze migawek
stosowane w fotografii, wzmacniacze, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zestawy głośnomówiące do telefonów, 21 urządzenia rozpylające areozole nie do celów medycznych, akwaria, bidony, suszarki do bielizny, szczoteczki do brwi, buteleczki, buteleczki do oleju, butelki,
butelki na napoje dla podróżnych, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, kosze na chleb,
łopatki do ciasta, formy do ciasta, cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, czary, prasy do czosnku jako urządzenie kuchenne, narzędzia do czyszczenia ręcznego, ściereczki do czyszczenia, waciki do czyszczenia, przykrywki do dań, deski do prasowania,
pokrowce na deski do prasowania, osłony na doniczki nie z papieru,
doniczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki metalowe ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, durszlaki jako przybory gospodarstwa domowego, dysze
do węży zraszających, trzepaczki do dywanów nie będące maszynami elementy napinające do odzieży, etui na grzebienie, figurki z porcelany, ceramiki, glonu lub szkła, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, froterki
do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, pokrywki
do garnków, zamknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania
na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, komplety garnków kuchennych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gasidła
do świec, uchwyty toaletowe na papier, gąbki do celów domowych,
gąbki ścierne do szorowania skór, gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory
szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, grille kuchenne, grzebienie, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki
nieelektryczne, łapki na insekty, kieliszki na jajka, karafki, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne,
młynki do kawy ręczne, kieliszki, klamerki do mocowania bielizny
na sznurze, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania
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sera, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe nie mocowane
na stałe, kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane na stałe, kosze do użytku domowego, kosze na odpadki, kosze na papier, kotły,
koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, wyroby szklane z kryształu, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły na śmieci, pojemniki kuchenne na przyprawy, kufle, kuwety jako pojemniki na nieczystości dla zwierząt, lejki, foremki do robienia lodu, pojemniki
do lodu, wiaderka do kostek lodu, łapki na muchy, łyżki do butów,
łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, łyżki wazowe, ręczne
urządzenie do robienia makaronu, manierki, maselniczki, miotełki
do usuwania kurzu z mebli, ściereczki do wycierania meble, menażki,
miednice, mieszadełka do koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, miksery
domowe nieelektryczne, miotełki do usuwania kurzu z ozdób, bibelotów, miotły, miseczki, miski, miski ze szkła, młynki do użytku domowego ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych,
mydelniczki, naczynia do mieszania koktajli znane jako shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia stołowe, termosy na napoje, nici dentystyczne, nieelektryczne lodówki turystyczne, wanienki dla niemowląt przenośne,
nocniki, nóż piekarniczy, prawidła, napinacze do obuwia, odkurzacze
nieelektryczne, rękawice ogrodowe, palniki do olejków zapachowych, otwieracze do butelek, elektryczne urządzenia do wabienia
i zabijania owadów, pucharki na owoce, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pachołki do ściągania butów, patelnie, patery, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, stojaki
na pędzle do golenia, słomki do picia, pieprzniczki, piknikowe koszyki z naczyniami, kufle do piwa, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, przyrządy
do podlewania, ścierki do mycia podłóg, podstawki pod żelazka
do prasowania, poidła, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, rękawice do polerowania, porcelana chińska zwana bibelotami, półmiski do jarzyn,
przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze, sita stosowane do użytku w gospodarstwie domowym, przyrządy do demakijażu, pudełka na kanapki, puderniczki, pułapki na myszy, pułapki
na szczury, rękawice do prac domowych, rondelki, tygielki, rondle,
rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne, rozpylacze
do perfum, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty,
serwisy do kawy, skarbonki, słoiki na herbatniki, spodeczki, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki do przypraw, szczoteczki
do zębów nieelektryczne, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotka mechaniczna, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń,
szczotki do szorowania, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór do wycierania kurzu, szklanki do napojów, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne, świeczniki, tace do użytku domowego,
tace obrotowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki jako sprzęt kuchenny, balony do zabawy, bańki mydlane
jako zabawki, baseny kąpielowe jako zabawki ogrodowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, terraria domowe, kuchenne łyżki
do polewania tłuszczu, torby izotermiczne, torebki do wyciskania
kremu przy dekoracji, wałki do ciasta domowe, wazony, wazy do zup,
wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie, wyroby
szczotkarskie, wyżymaczki do mopów, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 kije bilardowe, kule bilardowe, stoły bilardowe, karty do gry bingo, broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, ozdoby choinkowe z wyłączeniem ozdób
elektrycznych, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowboardowe, deski
surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, dyski
sportowe, dzwonki na choinkę, gry automatyczne lub na żetony, gry
planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki, wabiki myśliwskie, hulajnogi
jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, karty do gry, karuzele, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach jako zabawki, gry
polegające na budowaniu konstrukcji, końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony, kukiełki, kulki
do gry, przyrządy stosowane w kulturystyce, lalki, latawce, szpule
do latawców, linki, żyłki wędkarskie, lotki do używania w grach, lotnie, łyżworolki, łyżwy, misie pluszowe, zestawy przeskalowanych
modeli zabawkowych, modele pojazdów przeskalowane, ochrania-
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cze jako część strojów sportowych, ochraniacze łokci jako element
stroju sportowego, pistolety jako zabawki, plansze do gry w warcaby,
pluszowe misie, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy
do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, podbieraki dla wędkarzy,
podkowy do zabawy, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły
sportowe, pojazdy jako zabawki, pokoiki dla lalek, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa
i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, puzzle, samochody
sterowane radiowo jako zabawki, rękawice baseballowe, rękawice
bokserskie, rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawki do pływania, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów
ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, koło do gry w ruletkę, sanki jako artykuły sportowe, siatki na motyle, stacjonarne rowery
treningowe, szachownice, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze,
maski teatralne, siatki tenisowe, torby na narty i deski surfingowe,
torby na sprzęt do krykieta, tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, haczyki wędkarskie, podbieraki wędkarskie, wędki, worki treningowe, wosk do nart, wrotki, zabawki, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie.
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(510), (511) 9 alkoholomierze, amperomierze, anemometry, anody,
anteny, antykatody, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, astronomia
jako urządzenia i przyrządy oglądania gwiazd, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia
w oponach pojazdów, szafy grające jako automaty muzyczne, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki topikowe, biurowe
urządzenia do dziurkowania kart, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, ciśnienie w oponach pojazdów jako
sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia, czasomierze do gotowania jajek, częstotliwościomierze, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa,
czytniki jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze jako odległościomierze, densytometry, diody świecące wykonane w technologii LED, urządzenia do dozowania i odmierzania cieczy oraz mas
stałych, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, ergometry,
etui na okulary, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, fałszywe monety jako wykrywacze fałszywych monet, ergometry, etykietki na towarach elektroniczne, filtry używane w fotografice, filtry
do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza
elektryczne, gogle do uprawiania sportu, gramofony, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, kable optyczne stosowane jako światłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, karty z układem scalonym lub
mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy
rejestrujące, katody, kątomierze jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry stosowane jako czasomierze, kable
elektryczne, kable koncentryczne, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe,
kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników,
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kompasy stosowane jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe,
komputerowe urządzenia peryferyjne, miarki stosowane w krawiectwie, krokomierze, wagi laboratoryjne, lampy błyskowe stosowane
w fotografii, lampy ciemniowe stosowane w fotografice, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne jako aparaty projekcyjne, latarnie optyczne,
latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości
osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki jako przyrządy miernicze,
linki do pionów, liny do sond, lornetki, lunety celownicze do broni
palnej, magnetofony taśmowe, magnetyczne karty identyfikujące,
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące,
maszyny sumujące, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, miarki jako
przyrządy miernicze, światłomierze jako mierniki czasu naświetlania,
migawki stosowane w fotografice, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, myszy jako urządzenia informatyczne, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe stosowane w informatyce, napędy dysków do komputera, obciążniki do sond,
soczewki optyczne stosowane jako obiektywy fotograficzne, obwody drukowane, ochraniacze zębów, odważniki, okulary dekoracyjne,
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, osłony obiektywów
stosowane w optyce, osłony przeciwodblaskowe, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia, peryskopy, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
poziomnice, poziomnice rtęciowe, prędkościomierze do pojazdów,
słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprawdziany do pomiarów gwintów, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy,
suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szafki na głośniki,
szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność,
sznureczki do okularów, szyldy stosowane jako znaki świecące,
ściemniacze światła jako regulatory elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe stosowane
jako sygnały świetlne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tace laboratoryjne, tachometry, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic w nagrywarkach CD, DVD, telefony przenośne,
teleskopy, termometry nie do celów medycznych, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do kontroli
i regulacji ciepła, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do wyważania, urządzenia
do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia i przyrządy do ważenia, woltomierze, wyłączniki zdalnie sterowane, wysokościomierze, wyzwalacze migawek
stosowane w fotografii, wzmacniacze, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zestawy głośnomówiące do telefonów, 21 urządzenia rozpylające areozole nie do celów medycznych, akwaria, bidony, suszarki do bielizny, szczoteczki do brwi, buteleczki, buteleczki do oleju, butelki,
butelki na napoje dla podróżnych, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, kosze na chleb,
łopatki do ciasta, formy do ciasta, cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, czary, prasy do czosnku jako urządzenie kuchenne, narzędzia do czyszczenia ręcznego, ściereczki do czyszczenia, waciki do czyszczenia, przykrywki do dań, deski do prasowania,
pokrowce na deski do prasowania, osłony na doniczki nie z papieru,
doniczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki metalowe ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, durszlaki jako przybory gospodarstwa domowego, dysze
do węży zraszających, trzepaczki do dywanów nie będące maszynami elementy napinające do odzieży, etui na grzebienie, figurki z por-
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celany, ceramiki, glonu lub szkła, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, froterki
do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, pokrywki
do garnków, zamknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania
na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, komplety garnków kuchennych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gasidła
do świec, uchwyty toaletowe na papier, gąbki do celów domowych,
gąbki ścierne do szorowania skór, gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory
szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, grille kuchenne, grzebienie, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki
nieelektryczne, łapki na insekty, kieliszki na jajka, karafki, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne,
młynki do kawy ręczne, kieliszki, klamerki do mocowania bielizny
na sznurze, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania
sera, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe nie mocowane
na stałe, kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane na stałe, kosze do użytku domowego, kosze na odpadki, kosze na papier, kotły,
koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, wyroby szklane z kryształu, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły na śmieci, pojemniki kuchenne na przyprawy, kufle, kuwety jako pojemniki na nieczystości dla zwierząt, lejki, foremki do robienia lodu, pojemniki
do lodu, wiaderka do kostek lodu, łapki na muchy, łyżki do butów,
łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, łyżki wazowe, ręczne
urządzenie do robienia makaronu, manierki, maselniczki, miotełki
do usuwania kurzu z mebli, ściereczki do wycierania meble, menażki,
miednice, mieszadełka do koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, miksery
domowe nieelektryczne, miotełki do usuwania kurzu z ozdób, bibelotów, miotły, miseczki, miski, miski ze szkła, młynki do użytku domowego ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych,
mydelniczki, naczynia do mieszania koktajli znane jako shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia stołowe, termosy na napoje, nici dentystyczne, nieelektryczne lodówki turystyczne, wanienki dla niemowląt przenośne,
nocniki, nóż piekarniczy, prawidła, napinacze do obuwia, odkurzacze
nieelektryczne, rękawice ogrodowe, palniki do olejków zapachowych, otwieracze do butelek, elektryczne urządzenia do wabienia
i zabijania owadów, pucharki na owoce, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pachołki do ściągania butów, patelnie, patery, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, stojaki
na pędzle do golenia, słomki do picia, pieprzniczki, piknikowe koszyki z naczyniami, kufle do piwa, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, przyrządy
do podlewania, ścierki do mycia podłóg, podstawki pod żelazka
do prasowania, poidła, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, rękawice do polerowania, porcelana chińska zwana bibelotami, półmiski do jarzyn,
przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze, sita stosowane do użytku w gospodarstwie domowym, przyrządy do demakijażu, pudełka na kanapki, puderniczki, pułapki na myszy, pułapki
na szczury, rękawice do prac domowych, rondelki, tygielki, rondle,
rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne, rozpylacze
do perfum, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty,
serwisy do kawy, skarbonki, słoiki na herbatniki, spodeczki, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki do przypraw, szczoteczki
do zębów nieelektryczne, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotka mechaniczna, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń,
szczotki do szorowania, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór do wycierania kurzu, szklanki do napojów, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne, świeczniki, tace do użytku domowego,
tace obrotowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki jako sprzęt kuchenny, balony do zabawy, bańki mydlane
jako zabawki, baseny kąpielowe jako zabawki ogrodowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, terraria domowe, kuchenne łyżki
do polewania tłuszczu, torby izotermiczne, torebki do wyciskania
kremu przy dekoracji, wałki do ciasta domowe, wazony, wazy do zup,
wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie, wyroby
szczotkarskie, wyżymaczki do mopów, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 kije bilardowe, kule bilardowe, stoły bilardo-
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we, karty do gry bingo, broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, ozdoby choinkowe z wyłączeniem ozdób
elektrycznych, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowboardowe, deski
surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, dyski
sportowe, dzwonki na choinkę, gry automatyczne lub na żetony, gry
planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki, wabiki myśliwskie, hulajnogi
jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, karty do gry, karuzele, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach jako zabawki, gry
polegające na budowaniu konstrukcji, końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony, kukiełki, kulki
do gry, przyrządy stosowane w kulturystyce, lalki, latawce, szpule
do latawców, linki, żyłki wędkarskie, lotki do używania w grach, lotnie, łyżworolki, łyżwy, misie pluszowe, zestawy przeskalowanych
modeli zabawkowych, modele pojazdów przeskalowane, ochraniacze jako część strojów sportowych, ochraniacze łokci jako element
stroju sportowego, pistolety jako zabawki, plansze do gry w warcaby,
pluszowe misie, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy
do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, podbieraki dla wędkarzy,
podkowy do zabawy, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły
sportowe, pojazdy jako zabawki, pokoiki dla lalek, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa
i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, puzzle, samochody
sterowane radiowo jako zabawki, rękawice baseballowe, rękawice
bokserskie, rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawki do pływania, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów
ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, koło do gry w ruletkę, sanki jako artykuły sportowe, siatki na motyle, stacjonarne rowery
treningowe, szachownice, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze,
maski teatralne, siatki tenisowe, torby na narty i deski surfingowe,
torby na sprzęt do krykieta, tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, haczyki wędkarskie, podbieraki wędkarskie, wędki, worki treningowe, wosk do nart, wrotki, zabawki, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie.

(111) 303523
(220) 2014 10 08
(210) 434251
(151) 2017 10 03
(441) 2015 01 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL, JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) Majka
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 03.11.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, rolady lodowe, torty lodowe, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, mrożone przeciery owocowe, desery z udziałem lodów, lody
w proszku, sosy do deserów w tym do lodów, .
(111) 303524
(220) 2014 10 17
(210) 434631
(151) 2018 01 30
(441) 2015 02 02
(732) WARWAS ARTUR, CHRÓŚCICE, PL.
(540) KOMMERZ
(510), (511) 39 magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie produktów, pakowanie towarów, składowanie, dostarczanie
towarów, składowanie towarów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo
transportowe.
(111) 303525
(220) 2014 11 12
(210) 435563
(151) 2017 10 10
(441) 2015 03 02
(732) ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ
W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
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(540) ZETO INNOVATIONS
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 outsourcing usług IT-zlecenie opieki, zarządzania
i rozwoju firmowego środowiska informatycznego, usługi w zakresie analityki biznesowej, zarządzanie bazami danych, ochrona danych cyfrowych, archiwizacja danych, backup, Mainframe Development-zlecenie opieki, zarządzania i rozwoju firmowego środowiska
informatycznego na platformie Mainframe, 42 usługi chmury obliczeniowej, tworzenie dedykowanych systemów informatycznych,
tworzenie aplikacji mobilnych, utrzymywanie baz danych.
(111) 303526
(220) 2014 11 26
(151) 2017 09 26
(441) 2015 03 16
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) cechowe dzieło mistrza chwali
(510), (511) 32 piwo.

(210) 436052

(111) 303527
(220) 2014 11 26
(210) 436054
(151) 2017 10 03
(441) 2015 03 16
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) los mojitos
(510), (511) 32 syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów.
(111) 303528
(220) 2014 11 26
(151) 2017 09 26
(441) 2015 03 16
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) cechowe
(510), (511) 32 piwo.

(210) 436056

(111) 303529
(220) 2014 11 26
(210) 436058
(151) 2017 09 26
(441) 2015 03 16
(732) ŻYBULA TOMASZ TABACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) one GUN
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 woda kolońska, kosmetyki, woda lawendowa, woda
zapachowa, woda toaletowa, olejki do celów perfumeryjnych, olejki
toaletowe, perfumy,produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku
osobistego [wyroby perfumeryjne], płyny po goleniu, 11 zapalarki
do gazu, zapalniczki do gazu, zapalniczki, 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) 303530
(220) 2014 12 17
(210) 436929
(151) 2017 10 19
(441) 2015 03 30
(732) SHARDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPERO 05 EC
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa, i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
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w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kIeje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 5 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, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 303531
(220) 2014 12 19
(210) 437031
(151) 2017 10 06
(441) 2015 03 30
(732) IMAGE RECORDING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) image
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, projekcyjne, epidiaskopy, urządzenia i przyrządy projekcyjne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub
kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, dyktafony, głośniki, mikrofony,
odbiorniki audio-i wideo-, odtwarzacze płyt kompaktowych, rzutniki do slajdów, szafki na głośniki, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, dyski z nagraniami audiowizualne urządzenia dydaktyczne
do nauczania, dyski optyczne, automaty sprzedające i mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki komputerowe, fotokopiarki, interfejsy komputerowe, klawiatury komputerowe, modemy, monitory, programy komputerowe do monitorów, monitory
ekranowe, napędy dyskowe, napędy dysków do komputera, notesy
elektroniczne, nagrane oprogramowanie komputerowe, pamięci
komputerowe, skanery, urządzenia do gaszenia ognia, kable elektryczne, koncentryczne, optyczne, szafy rozdzielcze, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, doradztwo
w zakresie doboru i projektowania systemów audiowizualnych i prezentacyjnych.
(111) 303532
(220) 2014 12 19
(151) 2017 10 06
(441) 2015 03 30
(732) ZBONIKOWSKI ZBIGNIEW, Zakroczym, PL.
(540) ŻYCIE PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
(540)

(210) 437033
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dyczno-terapeutycznymi dla osób trzecich, 44 prowadzenie usług
w zakresie: aromaterapii, chirurgii plastycznej, fizjoterapii, fizykoterapii, prowadzenia hospicjów, klinik medycznych, usługi farmaceutów
w zakresie sporządzania leków recepturowych, masażu, opieki pielęgniarskiej i medycznej, opieki zdrowotnej, ośrodków zdrowia, pomocy medycznej, stomatologii, terapeutyczne usługi, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi położnych, wypożyczania
sprzętu medycznego.

(111) 303533
(220) 2014 12 19
(210) 437051
(151) 2017 10 05
(441) 2015 03 30
(732) NOVARTIS AG, Basel, CH.
(540) KALISSIMA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie doustne środki antykoncepcyjne.
(111) 303534
(220) 2015 01 13
(210) 437598
(151) 2017 10 06
(441) 2015 04 27
(732) OLEŚ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE OLMET, Tarnowskie Góry, PL.
(540) HedoniSPA
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu medycznego, kosmetycznego,
rehabilitacyjnego i do odnowy biologicznej oraz wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i do pielęgnacji ciała, zarządzanie siecią
punktów usługowych w zakresie usług kosmetycznych i salonów
piękności, reklama i usługi informacyjne w zakresie sprzedaży
sprzętu rehabilitacyjnego i do odnowy biologicznej oraz kosmetyków, 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, wypoczynku,
poprawy kondycji fizycznej: usługi w zakresie klubów zdrowia, organizowanie wczasów sportowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, leczniczych, zdrowotnych, wypoczynkowych, obsługa
obiektów sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i odnowy
biologicznej: organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń i pokazów w zakresie zdrowia, odżywiania, kultury fizycznej, rekreacji, wypoczynku, odnowy biologicznej, kosmetyki, dietetyki, dermatologii,
diabetologii, mody i stylistyki, 43 usługi w zakresie zakwaterowania
związanego z organizowaniem obozów i pobytów leczniczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych, diabetologicznych,
dietetycznych oraz odnowy biologicznej świadczone na rzecz osób
leczonych, podlegających terapii lub zabiegom rehabilitacji i odnowy biologicznej, 44 usługi w zakresie ochrony zdrowia, usługi w zakresie kosmetyki, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie fizykoterapii i fizjoterapii, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie
hydroterapii, masaży, terapii ruchowej: usługi w zakresie homeopatii:
akupunktura, elektroakupunktura, usługi w zakresie salonów piękności, usługi ośrodków SPA polegające na wykonywaniu zabiegów
regeneracyjno-rehabilitacyjnych, terapii naturalnych, kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej: porady w zakresie kosmetyki,
odnowy biologicznej, rehabilitacji i opieki zdrowotnej, stylizacji sylwetki, usługi w zakresie medycyny estetycznej, aromaterapia, usługi
manicure, usługi w zakresie solariów, usługi w zakresie rekonwalescencji, usługi w zakresie wodolecznictwa, usługi łaźni termalnych,
usługi w zakresie odchudzania, usługi pielęgniarskie.
(111) 303535
(220) 2015 02 02
(210) 438461
(151) 2017 10 30
(441) 2015 05 25
(732) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa, PL.
(540) BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie, dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama komputerowa, telewizyjna i prasowa, 42 prowadzenie usług w zakresie:
analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne,
badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, eksperymenty
kliniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami me-

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, elektroniczne terminalami
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płatnicze, oprogramowanie komputerowe oraz aplikacje na urządzenia mobile przeznaczone do korzystania z usług płatniczych oraz
bankowych, 16 druki, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi
branżowe, foldery, gazety, czasopisma, kalendarze, broszury, książki, prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery i inne
publikacje, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sporządzanie
wyciągów z kont, rachunkowość, usługi rachunkowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, doradztwo handlowe, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wywiad gospodarczy, usługi w zakresie pośrednictwa w kontaktach handlowych
i gospodarczych, usługi w zakresie pośrednictwa w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, 36 wszelkiego rodzaju usługi bankowe, finansowe,
inwestycyjne, prowadzenie i zapewnianie kont, depozytów, lokat,
funduszy, kredytów, pożyczek, kart, usługi ubezpieczeniowe, w tym
usługi ubezpieczeń bezpośrednich, ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, internetowe
usługi ubezpieczeniowe, brokerskie, agencyjne, finansowe, bankowe i inwestycyjne, usługi związane z kartami kredytowymi, usługi
informacyjne i konsultacyjne związane z inwestycjami, bankowością
i ubezpieczeniami, doradztwo w zakresie działalności inwestycyjnej,
bankowej i ubezpieczeniowej, doradztwo finansowe, zarządzanie finansami, oszacowania finansowe, bankowość internetowa oraz przygotowywania analiz i raportów finansowych, dostarczanie danych
i informacji o tematyce finansowej, bankowej i ubezpieczeniowej
poprzez portal internetowy i komputerową platformę internetową,
usługi outsourcingu, także doradcze, w zakresie działalności finansowej, bankowej i ubezpieczeniowej, 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, wszystkie wyżej wymienione usługi z wyłączeniem
agencji ściągania wierzytelności, 38 usługi w zakresie przesyłania
i udostępniania informacji za pomocą bezpiecznego łącza do przesyłania i obierania danych, telekomunikacja, usługi w zakresie udostępniania Internetu, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz
danych i udostępniania dostępu do serwera za pośrednictwem linii
telefonicznej lub Internetu, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych i internetowych kont pocztowych, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi w zakresie udostępniania
klientom usług interaktywnej, telefonicznej odpowiedzi głosowej,
usługi w zakresie wysyłania w imieniu klienta krótkich wiadomości
tekstowych, usługi w zakresie połączeń głosowych i transmisji danych o charakterze niepowszechnym, we współpracy z innym operatorem, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów telekomunikacyjnych, usługi w zakresie telefonii komórkowej,
bezprzewodowa telefonia i transmisja danych, usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do faksów, telefonów, telexów, emaili, radia,
satelity, komputerów, usługi portali internetowych, przydzielanie
dostępu do portalu internetowego (usługa telekomunikacyjna), dostarczanie danych i informacji o tematyce telekomunikacyjnej poprzez portal internetowy, usługi outsourcingu, także doradcze, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne
związane z realizowaniem i obsługą transakcji finansowych, w tym
elektronicznych płatności, usługi udostępniania elektronicznej platformy komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi i realizacji transakcji
finansowych, usługi udostępniania za pomocą sieci komputerowych
oraz internetu oprogramowania do obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym umożliwienie pobrania i zapisania oprogramowania w pamięci dowolnego urządzenia elektronicznego, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie
i rozwoj komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie
oprogramowania i systemów komputerowych na potrzeby działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie
osób trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych i profesjo-
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nalistów, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i realizację transakcji finansowych,
w tym płatności elektronicznych i płatności mobilnych, usług konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych
projektowych, hosting portalu internetowego (usługa informatyczna), udostępnianie zasobów serwerów, wynajmowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego, instalacje, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie skomputeryzowanych danych, rozbudowa, rozwój i badania
systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
usługi integracji systemów komputerowych, konfiguracja sprzętu
i oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie testów systemów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami
w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradztwo w zakresie planowania,
projektowania i rozbudowy systemów informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby rozwiązywania
problemów związanych z działalnością gospodarczą, planowanie
projektów informatycznych, usługi migracji danych, dostarczanie
informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(111) 303536
(220) 2015 02 03
(151) 2017 10 06
(441) 2015 05 25
(732) SZUCHNICKI WOJCIECH, Gdańsk, PL.
(540) PROJECT Smile
(540)

(210) 438484

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie turystyki medycznej-organizowanie wyjazdów turystycznych połączonych z usługami stomatologicznymi oraz wypoczynkiem, organizacja wycieczek dla turystów
medycznych.
(111) 303537
(220) 2015 02 13
(210) 438944
(151) 2017 09 28
(441) 2015 05 25
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) MASter CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z.O.O. EMULSJA
PODKŁADOWA MASTER LATEKS GRUNT PRZEZNACZONY DO
PIERWSZEGO MALOWANIA
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, czarny, biały
(531) 07.01.25, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty przeciw
wilgoci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, środki chemiczne dla przemysłu, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie z wyjątkiem farb, 2 biele, barwniki lub farby, emalie
do malowania, emalie, lakiery, emulsje podkładowe, farbki, barwniki
lub farby, farby, farby lateksowe, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby wodne klejowe lub kazeinowe, podkłady do malowania
i lakierowania drewna, powłoki, farby, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, 19 budowlane materiały niemetalowe, podkłady gruntująco – wzmacniające, podkłady
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, powłoki-materiały budowlane.
(111) 303538
(151) 2017 10 20

(220) 2015 02 27
(441) 2015 06 08

(210) 439555
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(732) POLAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kozodawska, PL.
(540) POLAQUA
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, rurociągi-budowa, budowanie dróg
i mostów.
(111) 303539
(220) 2015 03 31
(210) 440908
(151) 2017 10 06
(441) 2015 07 20
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) EVITA
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palacyh, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, akcesoria dla palaczy, zapałki, 35 usługi
prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w klasie 34:
papierosy, tytoń, materiały dla palacyh, gilzy papierosowe, bibułki
papierosowe, akcesoria dla palaczy, zapałki, agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 303540
(220) 2015 05 11
(210) 442373
(151) 2017 10 12
(441) 2015 08 31
(732) BARGIEŁ PAWEŁ HANDEL ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI,
Nowy Targ, PL.
(540) BabyBoo z miłości do dziecka...
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny, jasnoróżowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci,
20 łóżeczka dziecięce, łóżeczka dla niemowląt, łóżka, meble, skrzynki
na zabawki, 25 obuwie, odzież, 28 zabawki, gry.
(111) 303541
(220) 2015 05 16
(210) 442571
(151) 2017 10 12
(441) 2015 08 31
(732) KOZAK KRZYSZTOF KOZAK KOLOR, Gdynia, PL.
(540) Wash Park
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 myjnie samochodowe, 37 usługi myjni samochodowych, czyszczenie i mycie pojazdów samochodowych, konserwacja
i naprawa pojazdów samochodowych, naprawa instalacji do myjni
samochodowych, wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów,
39 wypożyczanie samochodów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych.
(111) 303542
(220) 2015 05 18
(210) 442619
(151) 2017 09 26
(441) 2015 08 31
(732) SZYMANOWSKI MAREK, WISZOWATY JACEK ZULANA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) ZULANA
(510), (511) 16 bielizna stołowa papierowa, kalkomanie, obrusy papierowe, papierowe podstawki pod karafki, podstawki pod kufle
do piwa, papierowe pudełka na kapelusze, serwetki stołowe papie-
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rowe, serwety na stół papierowe, 21 cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniczki nieelektryczne, czary, doniczki okienne, dzbanki, doniczki
na kwiaty, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, figurki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, filiżanki, filiżanki do kawy nieelektryczne, garnki, kubki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, maselniczki, miski, miseczki, miski ze szkła,
naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, naczynia szklane,
osłony na doniczki nie z papieru, patery, porcelana, porcelana chińska
[bibeloty], przykrywki na czajniczek, przybory kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do kawy, spodeczki, solniczki,
szkło mleczne, szkło lustrzane, szklanki do napojów, szkło emaliowane, tace do użytku domowego, tace do użytku domowego papierowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, serwisy do herbaty, salaterki, spodeczki, wazy do zup, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, 24 bieżniki stołowe, bielizna stołowa
niepapierowa, ceraty [obrusy], materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, obrusy na stół niepapierowe, obrusy stołowe niepapierowe, podstawki pod kieliszki [z tkanin], serwetki stołowe tekstylne,
serwetki tekstylne, serwety na stół [niepapierowe].

(111) 303543
(220) 2015 05 22
(210) 442840
(151) 2017 10 12
(441) 2015 08 31
(732) WICZUK-POLINSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) memola
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, meble do pokoju dziecinnego, łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka piętrowe, kołyski, łóżeczka-nosidełka dla dzieci, stoły do przewijania niemowląt, krzesła do karmienia piersią, krzesła do karmienia małych dzieci, foteliki dla dzieci,
kojce, chodziki dla dzieci, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka koszyki
dla noworodków, osłony antyuderzeniowe do łóżeczek dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, skrzynki na zabawki, bramki
zabezpieczające dla niemowląt i małych dzieci, osłony kominkowe,
ochraniacze na meble, podkładki do kojców dziecięcych, łóżeczka
turystyczne, leżaczki, zestawy pościeli do kołysek, a mianowicie pościel oraz materiały do okładania ścian łóżeczka, materace, pościel,
poduszki do siedzenia, poduszki, lustra, ramy do obrazów, żaluzje,
śpiwory do wózków dziecięcych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, huśtawki, sprężynujące huśtawki dla niemowląt, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama towarów-ukazanie zalet
towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, prowadzenie interaktywnej witryny internetowej on-line do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży artykułów dla dzieci,
artykułów z branży odzieżowej, zabawkarskiej, meblowej, włókienniczej, tekstylnej, artykułów sportowych i gimnastycznych, artykułów wzornictwa przemysłowego przez globalną sieć komputerową,
zarządzania planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów
oraz planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja on-line dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych,
organizowanie wystaw, prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych,
organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi
marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towarów
i materiałów w celach reklamowych, reklama w postaci animacji
i prezentacji multimedialnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów dla dzieci, mianowicie parasoli dla dzieci, ręczników dla dzieci, okularów dla dzieci, odzieży, zabawek, obuwia, nakryć
głowy dla dzieci, mebli, huśtawek, siedzeń, domków zabawkowych
dla dzieci, łóżeczek dziecięcych, łóżek, łóżek piętrowych, łóżeczek
turystycznych dla dzieci, łóżeczek składanych dla dzieci, łóżeczek dla
małych dzieci, kołysek dla dzieci, łóżeczek-nosidełek dla dzieci, stołów do przewijarnia niemowląt, krzeseł do karmienia piersią, krzeseł
do karmienia małych dzieci, kojców, fotelików dla dzieci, chodzików
dla dzieci, łóżeczek koszyków dla noworodków, osłon antyuderzeniowych do łóżeczek dziecięcych, mat do przewijania niemowląt,
skrzynek na zabawki, wielofunkcyjnych zabawek dla dzieci, huśtawek, bujawek, krzesełek bujających, kołysek, wiszących karuzel dla
dzieci (mobile), bramek zabezpieczających dla niemowląt i małych
dzieci, osłon kominkowych, ochraniaczy na meble, leżaczków dla
dzieci, mat dla dzieci do spania, kostiumów będących przedmiotami
zabawy dla dzieci, aparatury do i zabawy dla dzieci w pomieszczeniu,
zestawów naukowych dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
zestawów pościeli do kołysek, a mianowicie pościeli oraz materiałów
do okładania ścian łóżeczka dziecięcego, prześcieradła dla dzieci, ko-
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szy do noszenia dzieci, podkładek do kojców dziecięcych, materacy,
pościeli dla dzieci, poduszek do siedzenia dla dzieci, poduszek dla
dzieci, śpiworów do wózków dziecięcych, luster, ramek do obrazów
dla dzieci, smoczków, gryzaczków, butelek dla dzieci, talerzyków
i sztućców dla dzieci, grzechotek, pieluszek, torby na przybory dziecięce, zestawów ogrodowych dla dzieci, piaskownic, zjeżdżalni, basenów ogrodowych, odzież, nakrycia głowy, buty dla dzieci, artykułów
z branży odzieżowej, zabawkarskiej, meblowej, włókienniczej, tekstylnej, artykułów sportowych i gimnastycznych, artykułów wzornictwa przemysłowego, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, prowadzenie serwerów i portali internetowych,
wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne,
projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, dekoracja wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo artykułów
z branży odzieżowej, zabawkarskiej, meblowej, artykułów sportowych i gimnastycznych, tekstylnych, włókienniczych.

(111) 303544
(220) 2015 06 10
(151) 2017 10 03
(441) 2015 09 28
(732) FILIPIAK TOMASZ EDWARD, Warszawa, PL.
(540) Philipiak MILANO 1967
(540)

(210) 443467

(531) 27.05.01, 27.07.01
(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
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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,
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, 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, 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, elektryczne
urządzenia i ich wyposażenie stosowane w gospodarstwie domowym 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, 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,
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urządzenia i przyrządy elektryczne, wagi kuchenne, wagi osobiste,
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, 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, naczynia i garnki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 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, 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,
wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, rolety i akcesoria do rolet
i zasłon, 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, zastawy stołowe, serwisy obiadowe, serwisy do kawy i herbaty, 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,
pościel, 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, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia balów,
przyjęć, sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, pokazów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury.

presariat), usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie
organizowania rekreacji, wypoczynku, imprez sportowych (nie zawartych w innych klasach, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, konferencji, koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikacja książek, czasopism, magazynów, publikacja zdjęć, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, tekstów
innych niż reklamowe, publikacje on-line nie do pobrania, usługi
wydawnicze, prowadzenie blogów, dzienników internetowych,
produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), usługi dystrybucyjne i muzyczne usługi wydawnicze, fankluby, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych w dziedzinie muzyki i rozrywki, produkcja i dystrybucja rozrywki radiowej, nagrania i produkcja nagrań audio, produkcja
nagrań, produkcja taśm wideo, produkcja filmów fabularnych, dystrybucja filmów kinowych, rozrywka w postaci koncertów i przedstawień na żywo z udziałem artystów i grup muzycznych, usługi rozrywkowe, mianowicie osobiste wystąpienia grup muzycznych, artystów
i gwiazd muzyki, usługi rozrywkowe w postaci muzyki wykonywanej
przez artystów muzycznych za pośrednictwem telewizji, radia i nagrań, usługi rozrywkowe dostarczane przez artystów muzycznych,
w tym wystąpienia nagrywane, udostępnianie strony internetowej
prezentującej występy muzyczne, wideoklipy muzyczne, pokrewne
klipy filmowe, zdjęcia i inne materiały multimedialne, publikacja czasopism internetowych, publikacja multimedialna książek, czasopism,
gazet, oprogramowania, gier, muzyki i publikacji elektronicznych,
udostępnianie studia do nagrań audio i wizualnych, udostępnianie
obiektów rozrywkowych, wynajem urządzeń kinowych, filmów kinowych i instrumentów muzycznych, wynajem płyt i nagranych taśm
magnetycznych.

(111) 303545
(220) 2015 07 09
(210) 444586
(151) 2017 10 10
(441) 2015 10 26
(732) ROJEK ARTUR OTTO PILOTTO MEDIA, Mysłowice, PL.
(540) AR
(510), (511) 16 papier, afisze, plakaty, fotografie, publikacje w tym publikacje utworów muzycznych, czasopisma, albumy, broszury, książki, drukowane publikacje, kalendarze, katalogi, koperty, materiały
drukowane, gazety, magazyny, materiały piśmienne, etykiety, wizytówki, notatniki, notesy podręczne, przyrządy do pisania, zestawy
przyborów do pisania, drukowane partytury, periodyki drukowane
w zakresie muzyki, 35 usługi agencji reklamowo-promocyjnej, profesjonalnego zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną, agencji importowo-eksportowej, edycja tekstów i ogłoszeń, dystrybucja
materiałów reklamowo-promocyjnych, prezentowanie produktów
i usług w mediach, reklamowanie towarów i usług w mediach, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
biznesowe w zakresie muzyki, rozrywki i mediów, sprzedaż instrumentów muzycznych i płyt, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania
i obsługi imprez artystycznych i dyskotek, informacji o imprezach
artystycznych, komponowania utworów muzycznych, organizowania i wykonywania koncertów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów,
muzyki, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, prowadzenie dyskotek, nocne kluby, wystawy sztuki, prowadzenie wystaw rozrywkowych w postaci festiwali
muzycznych, organizowanie wystaw w celu promocji muzyki i sztuk
pięknych, usługi agencji reprezentującej artystów-wykonawców (im-

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.14, 24.17.05, 24.17.09, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).

(111) 303546
(220) 2015 08 07
(151) 2018 01 30
(441) 2015 11 09
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) leŻak
(540)

(210) 445712

(111) 303547
(220) 2015 08 12
(210) 445883
(151) 2017 10 27
(441) 2016 02 29
(732) AIFO GROUP ZAJĄC, ZIĘCIK, STABRAWA SPÓŁKA JAWNA,
Bochnia, PL.
(540) AiFO STAY PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych
klasach: akcesoria metalowe do drzwi, akcesoria metalowe do szyn
szafy, profile z metalu na drzwi, drzwi aluminiowe, oszklone drzwi
metalowe, elementy drzwiowe metalowe, zawiasy drzwiowe metalowe, drzwiowe (futryny) metalowe, drzwiowe (ościeżnice) metalowe, drobnica metalowa do drzwi, okucia do drzwi metalowe, sprężyny do drzwi (nieelektryczne), drzwi przesuwne (rolki, prowadnice
do-), zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie (nieelektryczne),
drzwi (urządzenia do otwierania-) nieelektryczne, metalowe ościeżnice drzwi do chłodni, metalowe panele posiadające podwójną szybę, zawierające szkło uszczelniające, 11 urządzenia do chłodzenia,
37 naprawy, usługi instalacyjne: instalacja i naprawa rurociągów,
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instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, regularne
serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja izolacji rur, instalacja
przewodów wodociągowych, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja
gazociągów i wodociągów, instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy
powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 40 obróbka materiałów: hartowanie metali, polerowanie metali, powlekanie metali,
obróbka metali, odlewanie metali, wykończenie metali, tłoczenie
metali, cięcie metali, obróbka metalu (kształtowanie), wytłaczanie
stopów metali, lutowanie twarde metali, formowanie metali na zimno, polerowanie ścierne powierzchni metalowych, usługa produkcji
i wykończenie metali, obróbka powierzchni metalowych poprzez
szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne .

(111) 303548
(220) 2015 08 18
(210) 446058
(151) 2018 01 30
(441) 2015 11 23
(732) GRABAN ANDRZEJ GRUPA HANDLOWA FCF, Chojnów, PL.
(540) ekofuga
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 19 mieszanki zasypowe do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi składające
się z mieszanki kruszyw mineralnych i spoiwa o pochodzeniu roślinnym, mieszanki zasypowe do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi składające się z mieszanki
kruszyw mineralnych i spoiwa cementowego, mieszanki zasypowe
do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami
chodnikowymi składające się z mieszanki kruszyw mineralnych i spoiwa będącego mieszaniną spoiwa o pochodzeniu roślinnym oraz
spoiwa cementowego, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu następujących towarów, mieszanki
zasypowe do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi składające się z mieszanki kruszyw mineralnych i spoiwa o pochodzeniu roślinnym, mieszanki zasypowe
do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami
chodnikowymi składające się z mieszanki kruszyw mineralnych i spoiwa cementowego, mieszanki zasypowe do wypełniania szczelin
pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi składające
się z mieszanki kruszyw mineralnych i spoiwa będącego mieszaniną spoiwa o pochodzeniu roślinnym oraz spoiwa cementowego,
37 wykonywanie usług budowlanych polegających na: wypełnianiu
szczelin między kostkami brukowymi lub płytami chodnikowymi
za pomocą mieszanek zasypowych składających się z mieszanki kruszyw mineralnych i spoiwa o pochodzeniu roślinnym, wypełnianiu
szczelin między kostkami brukowymi lub płytami chodnikowymi
za pomocą mieszanek zasypowych składających się z mieszanki
kruszyw mineralnych i spoiwa cementowego, wypełnianiu szczelin
między kostkami brukowymi lub płytami chodnikowymi za pomocą
mieszanek zasypowych składających się z mieszanki kruszyw mineralnych i spoiwa będącego mieszaniną spoiwa o pochodzeniu roślinnym oraz spoiwa cementowego .
(111) 303549
(220) 2015 08 28
(210) 446410
(151) 2017 10 11
(441) 2015 12 07
(732) DOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) SPARTAN
(540)

(531) 23.05.05, 27.05.01
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(510), (511) 11 grzejniki, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi kominowe, kanały kominowe, dmuchawy jako części instalacji do nawiewu, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, filtry powietrza do klimatyzacji, regulatory
do wyciągów w ogrzewnictwie, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do wentylacji jako klimatyzacja, instalacje
klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia dla klimatyzacji i wentylacji, urządzenia do chłodzenia powietrza, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach,
wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, wentylatory do klimatyzacji, wentylatory sufitowe, wentylatory pokojowe, wentylatory wyciągowe, wentylatory
wywiewne, wentylatory osiowe, wentylatory ssące, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży grzejników, grzejników elektrycznych, elementów
grzejnych, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów kominowych, kanałów kominowych, dmuchaw jako części instalacji do nawiewu, filtrów
jako części instalacji domowych lub przemysłowych, filtrów powietrza do klimatyzacji, regulatorów do wyciągów w ogrzewnictwie,
aparatur i urządzeń do oczyszczania powietrza, aparatur do wentylacji jako klimatyzacji, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
urządzeń dla klimatyzacji i wentylacji, urządzeń do chłodzenia powietrza, rekuperatorów ciepła, wymienników ciepła nie będących
częściami maszyn, urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza, wyciągów wentylacyjnych w laboratoriach, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów kuchennych, wentylatorów elektrycznych
do użytku osobistego, wentylatorów do klimatyzacji, wentylatorów
sufitowych, wentylatorów pokojowych, wentylatorów wyciągowych,
wentylatorów wywiewnych, wentylatorów osiowych, wentylatorów
ssących, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni z grzejnikami, grzejnikami elektrycznymi, elementami
grzejnymi, wyciągami wentylacyjnymi, wyciągami kominowymi, kanałami kominowymi, dmuchawami jako częściami instalacji do nawiewu, filtrami jako częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtrami powietrza do klimatyzacji, regulatorami do wyciągów
w ogrzewnictwie, aparaturą i urządzeniami do oczyszczania powietrza, aparaturą do wentylacji jako klimatyzacji, instalacjami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, urządzeniami dla klimatyzacji i wentylacji, urządzeniami do chłodzenia powietrza, rekuperatorami ciepła,
wymiennikami ciepła nie będącymi częściami maszyn, urządzeniami
jonizującymi do oczyszczania powietrza, wyciągami wentylacyjnymi
w laboratoriach, wyciągami wentylacyjnymi, wyciągami kuchennymi, wentylatorami elektrycznymi do użytku osobistego, wentylatorami do klimatyzacji, wentylatorami sufitowymi, wentylatorami
pokojowymi, wentylatorami wyciągowymi, wentylatorami wywiewnymi, wentylatorami osiowymi, wentylatorami ssącymi .

(111) 303550
(220) 2015 09 01
(210) 446515
(151) 2018 01 30
(441) 2016 01 18
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) TalentowiSKO Banków Spółdzielczych
(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, doradztwa 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) 303551
(220) 2015 09 07
(210) 446635
(151) 2018 01 30
(441) 2015 12 07
(732) TRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.

1114

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) XBERG
(510), (511) 11 zlewozmywaki domowe, piekarniki gazowe i elektryczne, płyty gazowe elektryczne kuchenne, ekspresy elektryczne,
grille elektryczne kuchenne, frytownice elektryczne, kuchenki mikrofalowe,zmywarki do naczyń, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki,zamrażarki, okapy kuchenne ,wyciągi wentylacyjne, baterie zlewozmywakowe.
(111) 303552
(220) 2015 10 02
(210) 447633
(151) 2017 09 26
(441) 2016 01 04
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) ALPINKA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna: ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owinę i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, galaretki jadalne,
dżem imbirowy, owoce kandyzowane, marmolada, owoce lukrowane, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, napoje na bazie kawy, pieczywo imbirowe, pierniki, chałwa, ciasta, ciastka, galaretki owocowe, słodycze z galaretki
owocowej, guma do żucia, gofry, herbatniki petit-beurre, lody spożywcze, miód, muesli, puddingi, słodycze do ssania, sorbety, 32 sok
pomidorowy, napoje sorbety.
(111) 303553
(220) 2015 10 08
(210) 447875
(151) 2017 10 10
(441) 2016 01 18
(732) ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY B.M. MICHALSCY
SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
(540) CAFE Byfyj
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, zielony, czarny
(531) 26.02.07, 25.07.25, 05.05.20, 05.05.23, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, wyroby cukiernicze, słodycze,
lody, sosy.
(111) 303554
(220) 2015 10 19
(151) 2018 01 30
(441) 2016 01 18
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)

(210) 448227

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 02.01.04, 02.01.20, 03.03.01, 29.01.12
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, w tym wódka, zgodne ze specyfikacją Polska wódka/Polish Vodka.
(111) 303555
(220) 2015 10 24
(210) 448466
(151) 2017 10 09
(441) 2016 02 01
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) walnut
(510), (511) 11 bidety, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, dozowniki środków odkażających w toaletach, fontanny, kabiny natryskowe, wanny do kąpieli, klosze do lamp, miski klozetowe
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WC, kominki domowe, osłony do lamp, natryski, prysznice, piece inne
niż do celów doświadczalnych, pisuary, płuczki ustępowe, instalacje
i aparatura sanitarna, sedesy, toalety WC, umywalki, ustępy przenośne, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien łazienkowych, wanny
z wirowym ruchem wody, wodotryski ozdobne, zbiorniki do płuczek
ustępowych, zlewozmywaki, 19 figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, wyroby kamieniarstwa, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 303556
(220) 2015 10 30
(210) 448694
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 01
(732) KAZAŁA PIOTR MERIDIAN, Grójec, PL.
(540) BIOHIT
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, dietetyczne środki spożywcze
dla celów medycznych, także w postaci kapsułek, tabletek, naparów,
wyciągów, suplementy diety, nie zawierające chitostanu, 10 urządzenia, przyrządy i akcesoria do akupunktury oraz masażu, 29 soja
i produkty sojowe zawarte w tej klasie, takie jak olej, mleko, jogurt,
kotlety, pasztety, dania gotowe, soczewica, 30 żywność funkcjonalna
(prozdrowotna), taka jak: zbożowe produkty śniadaniowe z podwyższoną zawartością błonnika i witamin z grupy B, koncentraty napojów i napoje z podwyższoną zawartością wapnia, witamin z grupy B
oraz izoflawonów, czekolady bez sacharozy, wafle bezcukrowe, produkty bezglutenowe takie jak: wafle ryzowe, ryż chrupiący, chrupki
kukurydziane, czekolady dietetyczne, produkty sojowe, ryż, napoje
na bazie herbat owocowych, ziołowych, ekstrakty i wyciągi z soi oraz
soi sfermentowanej.
(111) 303557
(220) 2015 11 02
(210) 448790
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 01
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) schabowianka
(510), (511) 29 wędliny i wędzonki na bazie schabu, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów mięsnych.
(111) 303558
(220) 2015 11 10
(210) 449019
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 15
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FOCACCIA RISTORANTE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
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(510), (511) 29 anchois, bekon, bita śmietana, bulion, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy owocowe i ziemniaczane, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, grzyby konserwowane, galarety
mięsne, pasta z ciecierzycy, jaja, mleko i mleczne produkty, kiełbasy,
kiszone warzywa, masła, masło arachidowe, kokosowe, czekoladowe, kakaowe, oleje, tłuszcze, kompoty, konserwy mięsne, konserwy
rybne, nieżywe krewetki, krokiety, nieżywe małże, krem na bazie masła, miąższ owoców, mięso, mleko sojowe, mrożone owoce, orzechy
preparowane, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce
lukrowane, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pasztet z wątróbki,
przekąski na bazie owoców, rodzynki, przetwory i potrawy na bazie
grzybów i ziół, przetwory i potrawy na bazie ziemniaków, potrawy
rybne, ryby nieżywe, sałatki warzywne, warzywa w puszkach, warzywa w occie, konserwowane, suszone, gotowane, kiszone, przeciery
warzywne, sos żurawinowy, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki
kokosowe, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy,
składniki do sporządzania zup, 30 aromaty do żywności, bułka tarta,
bułki, chałwa, chipsy zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze,
ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasto na ciastka, ciastka, wyroby
cukiernicze, cukier, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady,
drożdże, gofry, guma do żucia nie do celów medycznych, herbata,
herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, lody spożywcze, kakao,
wyroby z kakao, kanapki, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie
kawy, keczup, kluski, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, płatki
kukurydziane, kuskus, majonezy, makarony, ciasta mączne, musy
owocowe, deserowe, czekoladowe, napoje na bazie kakao, potrawy
na bazie mąki, pierogi, miód, musli, musztarda, naleśniki, napoje,,
ocet, orzechy, paszteciki, piernik, pierożki, ravioli, pizze, placki, ryż,
sosy warzywne, mięsne, sosy do sałatek, słodycze, sorbety jako lody,
sosy do polewania deserów, sosy, spaghetti, tarty, tortille, żywność
na bazie mąki, przyprawy, suchary, pieczywo, przekąski zbożowe,
relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty
zbożowe, 31 owoce świeże, wytłoki z owoców, korzenie jadalne, raki
żywe, rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji,
zioła ogrodowe świeże, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach,
hurtowniach, za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych towarów wymienionych w wykazie, usługi w zakresie reklamy, promocji, informacji
handlowej, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o artykułach spożywczych
w Internecie, konsulting w zakresie działalności gastronomicznej,
41 organizowanie szkoleń w zakresie gastronomii, akademia kulinarna, poradnictwo zawodowe, organizowanie, prowadzenie, obsługa
spotkań firmowych, konferencji, bankietów, seminariów, konkursów
edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych, publikowanie książek,
wydawanie poradników, przepisów kulinarnych, 43 usługi restauracyjne i barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie,
restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, sprzedaż dań do osób prywatnych firm, usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], udzielanie informacji i porad
w zakresie usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni,
barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych.

(111) 303559
(220) 2015 11 16
(151) 2017 10 11
(441) 2016 02 15
(732) MANGO-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) M
(540)

(210) 449220

Kolor znaku: biały, żółty, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa: produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby, środki ochrony roślin, preparaty z mikroelementami dla roślin: preparaty
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do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia,
torf i inne podłoża do upraw, produkty chemiczne do konserwowania żywności, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby :
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, 3 środki czyszczące, polerujące i ścierające, kosmetyki, mydlą, płyny do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, środki pielęgnacji nadwozia i podwozia (kosmetyki samochodowe), 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych: substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, insektycydy, fungicydy, herbicydy, suplementy diety, odżywki dla
sportowców, środki żywnościowe specjalnego przeznaczenia, w tym
środki o działaniu odchudzającym, pieluchy i pielucho-majtki dla niemowląt, dzieci i dorosłych, 6 metalowe konstrukcje i dekoracje, metalowe konstrukcje przenośne, metalowe baseny, metalowe haki
do wieszania ubrań, 7 krajalnice do chleba, elektryczne i parowe
urządzenia do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim
ciśnieniem: urządzenia do malowania, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, wyroby nożownicze, sztućce, broń ręczna, ostrza jako
narzędzia ręczne, ostrza nożyc, ostrza jako broń, maszynki do golenia, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne, magnetooptyczne i optyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane, komputery, sprzęt i akcesoria komputerowe, elektroniczne nośniki danych: systemy ochrony bezpieczeństwa i instalacje alarmowe,
nawigacja, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, artykuły dla
niemowląt, kobiet w ciąży i karmiących piersią, artykuły erotyczne
i akcesoria seksualne, środki antykoncepcyjne niechemiczne, aparaty diagnostyczne i monitorujące stan zdrowia, w tym urządzenia
do mierzenia ciśnienia, pulsometry, krokomierze, urządzenia do masażu, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę,
sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego, zlewozmywaki, 12 wózki dziecięce, akcesoria i elektronika do stosowania w pojazdach, w tym alarmy antywłamaniowe, 15 instrumenty muzyczne,
akcesoria do instrumentów muzycznych, 16 druki: materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, artykuły biurowe i 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 z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, 18 obroże, smycze, ubrania dla zwierząt domowych, 20 meble, lustra, ramy do obrazów, sofy, krzesła, stoły, biurka, łóżka, części łóżek, materace, szafy
inne meble i części mebli, kwietniki, dekoracje do domu i ogrodu,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli malarskich, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych
klasach, donice, uchwyty i podpórki do kwiatów, zraszacze do podlewania kwiatów, garnki, naczynia do pieczenia, zastawy stołowe, akcesoria kuchenne i zastawa, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze
nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły’, pościel, narzuty,
obrusy, serwetki, firany i zasłony, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany,
chodniki, dywaniki łazienkowe, maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, wycieraczki, dywaniki samochodowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe, sprzęt i akcesoria do jogi, pilatesu, aerobiku: sprzęt sportowy wielofunkcyjny, urządzenia do treningów wytrzymałościowych, odchudzających i wibracyjnych, rakiety, rowery, sprzęt do gry
w golfa, sprzęt do sportów plażowych i zimowych, sprzęt wspinaczkowy, trekkingowy, biwakowy, sprzęt do sportów walki i sportów
drużynowych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 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, 31 natu-
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ralne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syrop) i inne preparaty do produkcji napojów, 34 tytoń,
przybory i artykuły dla palących, zapałki, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich: organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
pokazów towarów, degustacji, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja towarów poprzez telewizję, radio. Internet i sieci
komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia
zamówienia oraz zakupu na odległość, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji:
produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni, w tym wirtualnej,
na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, pokazach towarów,
pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie
pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, usługi marketingowe, badania rynku
i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling, usługi menedżerskie,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja danych
oraz innych materiałów i elementów do komputerowych baz danych
i innych zbiorów informatycznych, przetwarzanie, pobieranie i wtórne wykorzystywanie danych oraz innych materiałów i elementów
komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, reprodukcja elektronicznych nośników
danych, reklama poprzez sieci mobilne, oferowanie towarów z branży meblarskiej, kosmetycznej, chemicznej, ogrodniczej, modowej,
optycznej, także sprzętu AGD, narzędzi do użytku domowego
i ogrodniczego, sprzętu i odzieży sportowej, ochrony zdrowia, wyposażenia kuchni i łazienki oraz dekoracji celem sprzedaży poprzez
aplikacje mobilne, 36 usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku,
38 agencje prasowe i informacyjne, emisja programów’ telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, poczta elektroniczna, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu
do informacji w sieciach komputerowych w celu przekazywania i szerzenia szerokiego dostępu do informacji, komputerowe listy i fora
dyskusyjne dotyczące obszarów powszechnego zainteresowania,
ogłoszenia elektroniczne, przyjmowanie zamówień towarów za pomocą środków porozumiewania się na odległość, usługi telekomunikacyjne, 39 pakowanie, załadunek, wyładunek, transport i składowanie towarów, dystrybucja przesyłek, usługi kurierskie, dostarczanie
towarów, dostarczanie towarów zamówionych na odległość, organizowanie podróży, 41 edukacja, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, imprez edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, usługi klubów towarzyskich i edukacyjnych, usługi związane
z kulturą fizyczną, usługi klubów zdrowia, usługi instruktorów gimnastyki, usługi związane z organizacją wypoczynku i rekreacji, wydawnictwa, publikacja materiałów informacyjnych i dydaktycznych,
publikacja oraz obsługa publikacji elektronicznych on-line materiałów informacyjnych i dydaktycznych, 42 usługi agencji graficznych,
projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego,
projektowanie, tworzenie, aktualizacja, konserwacja oraz wynajmowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie
oraz utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting,
utrzymywanie serwerów, projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci

Nr 3/2018

komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi, obsługa
baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, promocja, pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, 45 zarządzanie
prawami własności intelektualnej.

(111) 303560
(220) 2015 11 17
(210) 449293
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 15
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) saska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 303561
(220) 2015 11 26
(210) 449699
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 29
(732) POLSKA IZBA PALIW PŁYNNYCH, Warszawa, PL.
(540) MIĘDZYNARODOWE TARGI STACJA PALIW
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, zielony
(531) 01.15.15, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, prezentacja towarów
i usług z branży paliwowej, promocja i reklama osób trzecich, usługi
przedstawicielskie na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
menadżerskie, usługi w zakresie badania rynku, publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów, materiałów
promocyjnych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i handlowej, 41 przygotowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów oraz szkoleń dla branży paliwowej
i naftowej m.in.: biznesowych, branżowych, przemysłowych, związanych z finansami, bezpieczeństwem, sprzedażą, usługami prawnymi,
bezpieczeństwem na drodze, organizowanie spotkań i konferencji
dla branży paliwowej, naftowej, energetycznej, organizowanie wystaw i konkursów, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury
i środowiskiem, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, edukacja, informacje w zakresie branży paliwowej, stacji paliw, baz paliw, hurtowni paliw, transportu, wyposażenia stacji paliw
wraz z ich zapleczem handlowym, gastronomicznym i hotelowym,
wyposażeniem myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, salonów samochodowych, wyposażenia stacji LPG, CNG i LNG
oraz samochodowych instalacji gazowych, urządzenia do magazynowania, transportu, przesyłu, rozlewania i dozowania paliw, BHP,
urządzeń zabezpieczających stacje paliw i monitoringu, systemów
ochrony środowiska, komputerowych systemów zarządzania stacjami paliw, spedycji i logistyki tej branży, usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, 45 usługi prawne dla osób
fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw.
(111) 303562
(220) 2015 11 30
(210) 449801
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka Bajaderki
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, czerwony, żółty
(531) 25.01.25, 24.09.03, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
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(111) 303563
(220) 2015 11 30
(210) 449834
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka Trufle premium
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnożółty, biały
(531) 24.09.02, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.24, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 303564
(220) 2016 03 14
(151) 2017 10 26
(441) 2016 06 20
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(510), (511) 21 bidony, butelki, otwieracze do butelek, butelki chłodnicze, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, butelki na napoje dla podróżnych, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, dzbanki, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki,
glonu lub szkła, filiżanki, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki, kieliszki, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne,
kółka na serwetki, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kufle, kufle do piwa, otwieracze do butelek, naczynia do picia, słomki
do picia, kufle do piwa, szklanki do napojów, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła.

(111) 303567
(220) 2016 02 23
(210) 452640
(151) 2017 10 19
(441) 2016 05 23
(732) JUNCZYK ADAM POL-LUX, Wólka Polinowska, PL.
(540) P POL-LUX
(540)

(210) 453597

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 02.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa przetworzone, mięso, wędliny, ryby, chipsy wykonane z warzyw,, 30 sosy
i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki,
31 owoce nieprzetworzone surowe, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
(111) 303565
(220) 2015 12 16
(210) 450551
(151) 2018 01 30
(441) 2016 03 29
(732) F.H. MIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) XVC FUN
(510), (511) 12 rowery, 28 zabawki (rowerki zabawkowe).
(111) 303566
(220) 2015 12 30
(210) 450801
(151) 2017 09 27
(441) 2016 05 09
(732) RAUHUT KRZYSZTOF POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA
STUDIO K2, Piła, PL.
(540) K2 STUDIO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12
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Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, nawozy wapniowe, nawozy organiczne,
nawozy nieorganiczne, 4 brykiety, brykiety paliwowe do użytku
domowego, 7 maszyny do brykietowania, podajniki i taśmociągi
są do brykietu, słomy, trocin, kredy, wytłoków owocowych, opryskiwacze rolnicze, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze
do nawożenia, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane,
dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, granulator do granulacji
surowców sypkich, przesiewacz do produktów sypkich lub granulowanych, 20 poduszki na krzesła, pojazdy, jachty, łodzie i meble
ogrodowe, 31 pokarm dla zwierząt, również dla ptaków i ryb, koncentraty paszowe, pasza dla zwierząt, dodatki paszowe, nie do celów
leczniczych, dla zwierząt, również ptaków i ryb, 37 serwis, naprawa,
konserwacja pojazdów, łodzi, jachtów, maszyn i urządzeń rolniczych,
maszyn budowlanych, 40 usługi polegające na wytwarzaniu energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi polegające na wytwarzaniu energii elektrycznej z biomasy.
(111) 303568
(220) 2016 02 24
(210) 452675
(151) 2017 10 24
(441) 2016 06 06
(732) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BUTCHERY & GRILL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 11.01.01, 11.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje.
(111) 303569
(220) 2016 03 07
(210) 453241
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 06
(732) TRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) TRON GROUP
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 39 spedycja, pośrednictwo frachtowe, transport i wyładunek odpadów, wypożyczanie samochodów, transport samochodowy, rozładunek, przewóz towarów, informacja o transporcie,
składowanie towarów, magazynowanie, pośrednictwo w transporcie, wypożyczanie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
holowanie pojazdów.

(111) 303570
(220) 2015 12 02
(151) 2018 01 30
(441) 2016 03 14
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) SASKA
(540)

(210) 454600

(210) 449937
Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 26.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budownictwo mieszkaniowe, 39 wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych.

Kolor znaku: biały, czarny, srebrny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 303571
(220) 2016 03 25
(151) 2017 10 06
(441) 2016 07 04
(732) JAKUBÓW TOMASZ TREND, Opole, PL.
(540)
(540)

(111) 303574
(220) 2016 04 08
(151) 2017 10 19
(441) 2016 07 18
(732) REGEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) URBANICA
(540)
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(210) 454145

Kolor znaku: szary, różowy, zielony, błękitny
(531) 26.05.04, 29.01.14, 26.15.09
(510), (511) 20 meble tapicerowane-miękkie, meble skrzyniowe,
elementy mebli tapicerowanych, elementy mebli skrzyniowych,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli.
(111) 303572
(220) 2016 03 29
(210) 454205
(151) 2017 10 10
(441) 2016 07 04
(732) MLECZARNIA NARAMOWICE POZNAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) fit FACTOR
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, przetwory mleczne, napoje mleczne, napoje
na bazie serwatki.
(111) 303573
(220) 2016 04 07
(210) 454585
(151) 2017 10 19
(441) 2016 07 18
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Omegamed Odporność
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych,
odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów,
5 leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe
OMEGA, odżywki do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, żywność dla niemowląt.

(111) 303575
(220) 2016 04 11
(210) 454625
(151) 2017 10 26
(441) 2016 07 18
(732) BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH,
Katowice, PL.
(540) ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji przetargów publicznych, analizy kosztów, reprezentacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, uzgodnień polegających na gromadzeniu
na rzecz osób trzecich odpowiednich dokumentów przed rozpoczęciem i w trakcie inwestycji budowlanych, 36 usługi w zakresie finansowania inwestycji, sprawozdania z kapitałowych inwestycji budowlanych, 37 usługi budowlane w szczególności dla potrzeb energetyki
zawodowej, przemysłowej i komunalnej jako generalna realizacja
inwestycji, usługi w zakresie organizacji robót budowlano-montażowych, nadzoru inspektorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji budowlanych, 39 usługi w zakresie kompletacji dostaw maszyn
i urządzeń, 41 usługi w zakresie tłumaczeń, szkolenia dla potrzeb
eksploatacji maszyn i urządzeń, 42 usługi w zakresie prac projektowych i przedprojektowych obejmujące wykonawstwo dokumentacji budowlanej i technicznej we wszystkich branżach budownictwa
energetycznego i ochrony środowiska, odbioru technicznego inwestycji, usługi konsultingowe w zakresie budownictwa, zarządzania jakością i ochroną środowiska, usługi w zakresie ekspertyz, ocen. opinii
dotyczących budownictwa, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego.
(111) 303576
(220) 2016 04 18
(210) 455046
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 10
(732) MTREE MEDICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) mTree Medical Solutions
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 05.01.03, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 wyroby medyczne, takie jak narzędzia, urządzenia,
materiały lub inne artykuły stosowane w: diagnostyce i leczeniu
chorób, urazów, upośledzeń, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej oraz regulacji poczęć: prowadniki wieńcowe,
sercowe i obwodowe w tym mózgowe, szyjne, do tętnic kończyn
górnych, nerkowe, wewnątrzaortalne, żółciowe, do tętnic kończyn
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dolnych stosowane w kardiologii, radiologii, chirurgii naczyniowej,
anestezjologii, cewniki diagnostyczne oraz terapeutyczne, balony,
stenty i stentgrafty wieńcowe oraz obwodowe w tym mózgowe,
szyjne, do tętnic kończyn górnych, nerkowe, wewnątrzaortalne,
żółciowe, do tętnic kończyn dolnych, balony do walwuloplastyki
mitralnej, płucnej i aortalnej stosowane w kardiologii, radiologii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii, inflatory do rozprężania balonów,
stentretrievery do mechanicznego usuwania skrzeplin z tętnic mózgowych, systemy do aspiracji skrzeplin mózgowych, wieńcowych
i tętnic kończyn dolnych, systemy do embolektomii, zastawki serca
w tym aortalne, mitralne, płucne, okludery sercowe w tym do ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD, PFO, do ubytków w przegrodzie międzykomorowej, do zamykania uszka przedsionka, okludery naczyniowe, koszulki tętnicze oraz żylne, systemy
i urządzenia do utrzymywania hemostazy, systemy do drenażu dróg
żółciowych, klipsy naczyniowe, klipsy stosowane w leczeniu niedomykalności mitralnej, kaniule, strzykawki, igły, zestawy do znieczulenia, nici chirurgiczne, staplery, trokary, siatki stosowane w chirurgii
w tym siatki do przepuklin, dreny, przedłużacze do użytku medycznego, filtry wewnątrznaczyniowe, zestawy, urządzenia stosowane
w urologii, zestawy do nefrotomii, cystostomii, zestawy do szynowania moczowodów, cewniki, zgłębniki, zestawy do hemodializy, zestawy do przetoczeń, artykuły ortopedyczne, w tym protezy stawów,
sztuczne narządy, dozowniki medyczne, zestawy i akcesoria medyczne stosowane w ginekologii takie jak wkładki i spirale wewnątrzmaciczne, cewniki do histerosalpingografii, zestawy do transferu
zarodków i pobierania komórek jajowych, kapturki inseminacyjne,
zestawy do biopsji, zestawy i urządzenia stosowane w diagnostyce
laboratoryjnej obejmujące pomiary biochemiczne, hematologiczne,
immunologiczne, krzepnięcia, pomiary stosowane w diabetologii,
pomiary stosowane w stanach nagłych, testy ciążowe, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi prowadzenia sklepów stacjonarnych,
internetowych oraz hurtowni z artykułami medycznymi, stomatologicznymi i weterynaryjnymi, usługi w zakresie doradztwa handlowego, promocji artykułów medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, zaopatrzenie poradni i szpitali w formie sprzedaży hurtowej
i detalicznej leków i wyrobów medycznych, 42 usługi prowadzenia
prac badawczych i rozwojowych oraz badań naukowych w dziedzinie medycyny, usługi projektowania technicznego w zakresie sprzętu medycznego i materiałów medycznych, testowanie materiałów
medycznych, ekspertyzy medyczne w formie badań naukowych,prowadzenie laboratoriów, 44 świadczenie usług zdrowotnych różnych
specjalizacji medycznych, porady lekarskie, diagnostyka medyczna,
analityka medyczna, leczenie, badania medyczne, terapie lecznicze,
porady psychologiczne, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, diagnostyka, profilaktyka i inne usługi w szeroko
rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, usługi w zakresie medycyny
pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby
firm ubezpieczeniowych, porady w zakresie farmakologii, administrowanie usługami medycznymi, usługi telemedyczne, konsultacje
medyczne, kliniki medyczne, placówki opieki medycznej, szpitale.

(111) 303577
(220) 2016 04 22
(210) 455386
(151) 2017 10 09
(441) 2016 05 23
(732) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łochowo, PL.
(540) VOLTEA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.13.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 26.01.12, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, lampy oświetleniowe,
lampy uliczne, lampy parkowe, źródła światła LED, lampy przemysłowe, świetlówki LED, panele LED, klosze do lamp, obudowy do lamp,
osłony do lamp, oprawki do lamp, żarówki, świetlówki, diody elektroluminescencyjne, wszystkie wyżej wymienione towary stanowiące
wyłącznie wyroby specjalistyczne w postaci lamp LED i źródeł światła LED lub ich części, przeznaczone wyłącznie do oświetlenia obiektów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające nabywcom
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wygodnie je oglądać i kupować w punktach handlowych i sklepach
branżowych, hurtowniach oraz poprzez internet w szczególności:
urządzenia do oświetlenia, lampy oświetleniowe, lampy uliczne,
lampy parkowe, źródła światła LED, lampy przemysłowe, świetlówki
LED, panele LED, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp,
oprawki do lamp, żarówki, świetlówki, diody elektroluminescencyjne, wszystkie wyżej wymienione towary stanowiące wyłącznie
wyroby specjalistyczne w postaci lamp LED i źródeł światła LED lub
ich części, przeznaczone wyłącznie do oświetlenia obiektów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej.

(111) 303578
(220) 2016 05 09
(210) 456078
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 29
(732) DUBISZ UCHERSKA MAGDALENA SAS-KUSEK MAŁGORZATA
PM&PM SPÓŁKA CYWILNA, Strumiany, PL.
(540) Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair
Play
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: chronometraż imprez
sportowych, informacja o edukacji, nauczanie: nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
[szkolenia]: organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka]: organizowanie obozów sportowych: kształcenie praktyczne [pokazy],
przedszkola [nauczanie], nauczanie religii, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w tym w szczególności: żłobki dla dzieci, sprawdziany edukacyjne, urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych].
(111) 303579
(220) 2016 05 16
(210) 456406
(151) 2017 09 26
(441) 2017 05 29
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) MIODOWE RINGOS
(510), (511) 30 płatki owsiane, musli, zboża, zboża przetworzone,
produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 303580
(220) 2016 05 24
(210) 456938
(151) 2017 10 13
(441) 2016 08 16
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) AQUILA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 303581
(220) 2016 05 30
(210) 457086
(151) 2017 10 10
(441) 2016 08 16
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) AROX
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, żółty, złty, brązowy
(531) 09.01.10, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(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
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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, 8 narzędzia ręczne do niszczenia chwastów, przycinacze do drzew, szczepaki, narzędzia do szczepienia drzew, grabie,
grace, motyczki, ubijaki do gruntu, kopaczki ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopatki, łopaty, młotki, motyki, aparatura
do niszczenia pasożytów roślin, noże ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, nożyce do okulizowania roślin, narzędzia ręczne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, opryskiwacze do środków owadobójczych
ręczne, narzędzia ręczne do zbierania owoców, widełki do pielenia,
piły ręczne, ręczne narzędzia rolnicze, urządzenia do niszczenia pasożytów roślin, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, widły.

(111) 303582
(220) 2016 05 30
(210) 457131
(151) 2017 03 06
(441) 2016 10 24
(732) PIECHOWIAK ANNA FIRMA TRANSPORTOWA PIECH TRANS,
Samołęż, PL.
(540) PIECH TRANS
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, w tym w szczególności: autobusowe usługi transportowe, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
wynajmowanie garaży: holowanie, informacje o ruchu drogowym,
usługi kierowców, korespondencja, dostarczanie przesyłek, dostarczanie kwiatów, informacja o magazynowaniu, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, pilotowanie,
wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki,, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, rezerwacja miejsc na podróż, rozładunek, samochodowy transport, składowanie, spedycja, taksówki jako
usługi, dostarczanie towarów, składowanie towarów, informacja
o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
transport mebli, transport pasażerski, transport podróżnych, usługi
kurierskie listy lub towary, organizowanie wycieczek, wynajmowanie
magazynów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie samochodów.
(111) 303583
(220) 2016 06 01
(210) 457223
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 29
(732) WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH MINERAL SPÓŁKA
JAWNA MAREK DUDA, AUGUSTYN MAŚLANKA ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Gorzanów, PL.
(540) VITALNA
(510), (511) 32 woda mineralna nasycona kwasem węglowym pakowana w butelki lub puszki, napoje gazowane, woda mineralna niegazowana, napoje na bazie wody mineralnej.
(111) 303584
(220) 2016 06 03
(210) 457364
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 01
(732) TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BURCHOTERM
(510), (511) 2 farby, lakiery i środki zapobiegające korozji, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe.

(111) 303585
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Nr 3/2018
(210) 457968

(531) 04.02.11, 03.09.15, 14.09.10
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.
(111) 303586
(220) 2016 06 23
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 29
(732) PENCONEK CZESŁAW P.P.U.H. KLINKIER BUD,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) DOMOFERT
(540)

(210) 458231

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07, 29.01.08
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych,
zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, usługi developerskie zawarte w tej klasie, polegające na pozyskiwaniu kapitałów, pozyskiwaniu
nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, usługi dotyczące obrotu nieruchomościami, handel, wynajem
i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej, usługowej, usługi w zakresie zarządzania
i wyceny nieruchomości, zarządzanie i administrowanie budynkami
mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi.
(111) 303587
(220) 2016 07 05
(210) 458622
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 29
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) BARMAŃSKA ŚLIWKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, szary, srebrny, czarny, zielony, żółty
(531) 05.07.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

Nr 3/2018
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.

(111) 303588
(220) 2016 07 11
(210) 458983
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) LENFARM STARA TŁOCZNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, PL.
(540) Lenfarm stara tłocznia
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty dietetyczne i lecznicze, suplementy diety do celów zdrowotnych, preparaty medyczne
wspomagające leczenie oraz wzmacniające i uodparniające organizm, produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem olei,
mikro-i/lub makroelementów, substancji pochodzenia roślinnego
lub uzyskanych z organizmów morskich, napoje z dodatkami dietetycznymi do celów leczniczych, tłuszczowe, białkowe, węglowodanowe preparaty używane w żywieniu klinicznym i w profilaktyce,
lecznicze preparaty tłuszczowo-białkowe w tabletkach, kapsułkach,
saszetkach, w proszku, zawiesinie oraz płynne, soki i syropy do celów
medycznych, 29 oleje i tłuszcze jadalne, liofilizowane i/lub suszone
rozpyłowo oleje roślinne i białka do celów spożywczych, oleje wzbogacone witaminami, kwasami omega i minerałami do celów spożywczych, preparaty z siemienia lnianego do celów spożywczych, mieszanki na bazie olei jadalnych do sporządzania posiłków, koncentraty
wysokotłuszczowe z udziałem mikro i makroelementów do celów
spożywczych, 30 mieszanki na bazie węglowodanów do przyrządzania żywności i preparatów odżywczych, 32 soki i napoje na bazie owoców, warzyw i ziół, syropy, ekstrakty, koncentraty i granulaty
do sporządzania napojów, preparaty w formie proszków do przygotowywania bezalkoholowych napojów z dodatkiem mikro-i/lub
makroelementów i/lub witamin, napoje bezalkoholowe zastępujące
posiłki, przeznaczone do innych celów niż lecznicze, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów umożliwiające klientom dogodne ich oglądanie i dokonywanie zakupów w sklepach, hurtowniach
i na stronie internetowej, wyspecjalizowanych w sprzedaży produktów i półproduktów medycznych, suplementów diety, olei leczniczych, preparatów farmaceutycznych, prowadzenie sprzedaży towarów z katalogu produktów farmaceutycznych i suplementów diety
na podstawie zamówień przez Internet, telefon i pocztę, usługi promocyjne związane ze wspieraniem profilaktyki przeciwnowotworowej oraz racjonalnym odżywianiem.
(111) 303589
(220) 2016 07 19
(210) 459314
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) PROF. COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) regenevia
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 303590
(220) 2016 07 25
(210) 459563
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) HALKIEWICZ WOJCIECH FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA
ARIA-C, Poznań, PL.
(540) 7 bar
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 17.05.01, 17.05.17, 17.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 butle [pojemniki metalowe] do sprężonego gazu lub
ciekłego powietrza, dysze metalowe, dysze, końcówki wylotowe
z metalu, pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, armatura metalowa do przewodów sprężonego
powietrza, przewody wodociągowe, metalowe, rurociągi zasilające
metalowe, metalowe przewody rurowe, rury centralnego ogrze-
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wania, metalowe, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, zawory
metalowe inne niż części maszyn, zbiorniki metalowe, 7 reduktory
ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu gazu, maszyny do filtrowania, filtry [wkłady] do maszyn
filtrujących, generatory gazu, maszyny wirujące, pistolety do malowania, pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety pneumatyczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, młoty pneumatyczne, przenośniki pneumatyczne, pneumatyczne przenośniki rurowe, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn],
pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, pompy
na sprężone powietrze, pompy powietrzne [instalacje w warsztatach
samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], maszyny na sprężone powietrze, skraplacze powietrzne, narzędzia ręczne o napędzie
innym niż ręczny, silniki na sprężone powietrze, sprężarki [maszyny],
sprężarki doładowujące, urządzenia do ssania powietrza, turbosprężarki, 9 aerometry, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, mierniki [przyrządy pomiarowe], programy komputerowe
[software ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, urządzenia do analizy gazu, urządzenia pomiarowe,
17 armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza,
niemetalowe złączki rur, przewody giętkie niemetalowe, 42 badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary],
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, opracowywanie
projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze
w dziedzinie technologii.

(111) 303591
(220) 2016 08 08
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL.
(540) ENGINEER in Progress
(540)

(210) 460051

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, ciemnoszary, czerwony,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.30, 26.04.02
(510), (511) 35 organizacja wysław 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.
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(111) 303592
(220) 2016 08 08
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) FROŃCZUK PIOTR PIOTRANS, Wisznice, PL.
(540) PioTRANS
(540)
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(210) 460075

Kolor znaku: granatowy, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.11.10
(510), (511) 4 paliwo, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, samochody osobowe, pojazdy
silnikowe, 39 spedycja.
(111) 303593
(220) 2016 08 10
(210) 460153
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec, PL.
(540) A & K LUXURY EXPO
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze i plakaty z papieru lub kartonu,
albumy, bilety, broszury, czasopisma-periodyki, druki i blankiety formularzy, etykiety, foldery, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi,
materiały drukowane, notatniki-notesy, notesy podręczne, prospekty,
publikacje drukowane, ulotki, wydruki graficzne, 35 usługi agencji reklamowych, badania marketingowe, badania rynku, marketing, usługi
agencji public relations, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama bilboardowa, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, projektowanie materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, ulotki, rozlepianie plakatów
reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie prezentacji, wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, telemarketing, usługi agencji
importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych m.in poprzez Internet, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej – usługi
reklamowe świadczone w szczególności za pośrednictwem Internetu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi pośrednictwa
w handlu, handel detaliczny – oferowanie w mediach produktów dla
klientów indywidualnych i firm, usługi sprzedaży, sprzedaż towarów
i usług z wykorzystaniem Internetu w zakresie: artykułów spożywczych, herbaty, kawy, kakao, czekolady, kawioru, trufli, miodu, odzieży
i dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, futer, obuwia, nakryć głowy, torebek, toreb, artykułów bagażowych, walizek, parasoli
przeciwdeszczowych, artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych, minerałów muszli, dzieł sztuki, antyków, materiałów artystycznych, instrumentów muzycznych,
książek, pomocy naukowych, zabawek, telefonów komórkowych,
akcesoriów telefonicznych, smartwatchy (inteligentnych zegarków),
urządzeń do pomiaru czasu, gier, sprzętu informatycznego, sprzętu elektronicznego, sprzętu audiowizualnego, sprzętu RTV, sprzętu
AGD, akcesoriów do pielęgnacji dla ludzi, artykułów kosmetycznych,
perfum, artykułów dla zwierząt, preparatów do pielęgnacji zwierząt,
artykułów sportowych, sprzętu sportowego, sprzętu do nurkowania,
wyrobów rymarskich, sprzętu medycznego, urządzeń medycznych,
sprzętu do fizjoterapii, akcesoriów biurowych, materiałów piśmiennych, nieruchomości, maszyn budowlanych, sprzętu do robót ziemnych, ręcznych narzędzi do budowy, ręcznych urządzeń do budowy,
materiałów budowlanych, drzwi, okien, rolet, parapetów, schodów,
pokryć podłogowych, wind, urządzeń sanitarnych, ceramiki budowlanej, ceramiki łazienkowej, pokryć naściennych, ogrodzeń, bram,
grillów, basenów, jacuzzi, saun, akcesoriów metalowych, artykułów
techniki grzewczej, kotłów, pieców, zasobników, bojlerów, grzejników, kominków, systemów solarnych, turbin wiatrowych, wiatraków,
alarmów, elementów wyposażenia wnętrz, oświetlenia, mebli: biurowych, metalowych, szpitalnych, szkolnych, hotelowych, kawiarnia-
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nych, mieszkaniowych, łazienkowych, ogrodowych, mebli do salonu
fryzjerskiego i kosmetycznego, mebli rzeźbionych, mebli na wymiar,
zabudowy wnęk, biurek, sof, siedzeń, kanap, foteli, krzeseł, komód,
kredensów, witryn, kartotek, szaf, szafek na akta, regałów, łóżek, łóżek
szpitalnych, materacy, stołów, stołów drewnianych, stołów do masażu,
stołów kreślarskich, stołów metalowych, mebli i legowisk dla zwierząt,
sejfów, rolet wewnętrznych, luster, akcesoriów kuchennych, sztućców,
zastawy stołowej, globusów, tekstyliów, pościeli, dekoracji, roślin, wyrobów ogrodniczych, artykułów ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego,
sprzętu rolniczego, dronów cywilnych, pojazdów, hulajnóg, rowerów,
akcesoriów rowerowych, części rowerowych, motorowerów, motocykli, akcesoriów motocyklowych, części motocyklowych, skuterów,
pojazdów śnieżnych, ślizgaczy, wózków dziecięcych, samochodów autonomicznych bez kierowcy, samochodów: osobowych, sportowych,
wyścigowych, terenowych, zabytkowych, kempingowych, przyczep
turystycznych mieszkalnych, przyczep, akcesoriów samochodowych,
części samochodowych, motoryzacyjnego sprzętu audio, balonów
na gorące powietrze, pojazdów lotniczych, statków powietrznych, helikopterów, samolotów, sterowców, akcesoriów pojazdów lotniczych,
części pojazdów lotniczych, wodnosamolotów-hydroplanów, pojazdów do poruszania się po wodzie, statków wodnych, łodzi, jachtów,
katamaranów, pontonów, akcesoriów pojazdów do poruszania się
po wodzie, części pojazdów do poruszania się po wodzie, akcesoriów
motoryzacyjnych, części motoryzacyjnych, opon, felg, kosmetyków
motoryzacyjnych, przyczep, zabawek erotycznych, akcesoriów seksualnych, broni zabytkowej, usługi promocji firm oferujących: usługi
concierge, usługi architektoniczne, budowlane i remontowe, usługi
naprawcze, usługi ogrodnicze, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi organizacji i obsługi eventów – imprez, przyjęć,
wesel, konferencji, kongresów, usługi konsultantów ślubnych, usługi
muzyczne, usługi doradztwa wizerunkowego – osobistych stylistów
i wizażystów, usługi reklamowe, usługi PR, usługi fotograficzne i filmowe, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi doradztwa turystycznego, usługi turystyczne, usługi organizowania wycieczek, rejsów,
imprez, wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, noclegów, pokoi
do wynajęcia, wynajmu wakacyjnego willi, usługi czarteru i wynajmu:
samochodów, statków, łodzi, jachtów, katamaranów, helikopterów,
samolotów, usługi taksówek powietrznych, usługi tłumaczeń, usługi
ochroniarskie, usługi detektywistyczne, usługi finansowe, usługi informatyczne, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi motoryzacyjne,
usługi transportowe, wyposażenie dla firm, usługi zdrowotne, usługi
sprzątające, usługi pośrednictwa w znalezieniu pracy, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, usługi prywatnego nauczania, usługi organizowania kursów językowych, usługi organizowania kursów savoir-vivre,
usługi coachingowe, usługi trenerskie, usługi mentoringu, usługi trenerów osobistych, usługi prawnicze, usługi finansowe i inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi opieki nad dziećmi i osobami starszymi, usługi biur matrymonialnych, 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie wystaw, konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, zjazdów,
seminariów, sympozjów, przyjęć, balów, usługi tłumaczeniowe, usługi w zakresie obsługi w językach obcych, fotografie, fotoreportaże,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi reporterskie, produkcja mikrofilmów, rozrywka, informacje o rozrywce, informacje o imprezach rozrywkowych, informacje o rekreacji, rozrywka-widowiska, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe
oraz sportowe, targi i wystawy, rezerwacja miejsc na spektakle, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, informacje o edukacji, nauczanie, usługi edukacyjne, instruktaże, usługi trenerskie, usługi
trenera osobistego, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania.

(111) 303594
(220) 2016 08 10
(210) 460154
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec, PL.
(540) A & K LUXURY GROUP
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, badania marketingowe,
badania rynku, marketing, usługi agencji public relations, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, projektowanie materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty,
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broszury, ulotki, rozlepianie plakatów reklamowych, obróbka tekstów,
organizowanie prezentacji, wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, telemarketing, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi agencji importowo-eksportowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych m in. poprzez Internet, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej-usługi reklamowe świadczone
w szczególności za pośrednictwem Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi pośrednictwa w handlu, handel
detaliczny-oferowanie W mediach produktów dla klientów indywidualnych i firm, usługi sprzedaży, sprzedaż towarów i usług z wykorzystaniem Internetu w zakresie: artykułów spożywczych, herbaty, kawy,
kakao, czekolady, kawioru, trufli, miodu, odzieży i dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, futer, obuwia, nakryć głowy, torebek,
toreb, artykułów bagażowych, walizek, parasoli przeciwdeszczowych,
artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych, minerałów, muszli, dzieł sztuki, antyków, materiałów
artystycznych, instrumentów muzycznych, książek, pomocy naukowych, zabawek, telefonów komórkowych, akcesoriów telefonicznych,
smartwatchy (inteligentnych zegarków), urządzeń do pomiaru czasu,
gier, sprzętu informatycznego, sprzętu elektronicznego, sprzętu audiowizualnego, sprzętu RTV, sprzętu AGD, akcesoriów do pielęgnacji
dla ludzi, artykułów kosmetycznych, perfum, artykułów dla zwierząt,
preparatów do pielęgnacji zwierząt, artykułów sportowych, sprzętu
sportowego, sprzętu do nurkowania, wyrobów rymarskich, sprzętu
medycznego, urządzeń medycznych, sprzętu do fizjoterapii, akcesoriów biurowych, materiałów piśmiennych, nieruchomości, maszyn
budowlanych, sprzętu do robót ziemnych, ręcznych narzędzi do budowy, ręcznych urządzeń do budowy, materiałów budowlanych,
drzwi, okien, rolet, parapetów, schodów, pokryć podłogowych, wind,
urządzeń sanitarnych, ceramiki budowlanej, ceramiki łazienkowej, pokryć naściennych, ogrodzeń, bram, grillów, basenów, jacuzzi, saun, akcesoriów metalowych, artykułów techniki grzewczej, kotłów, pieców,
zasobników, bojlerów, grzejników, kominków, systemów solarnych,
turbin wiatrowych, wiatraków, alarmów, elementów wyposażenia
wnętrz, oświetlenia, mebli: biurowych, metalowych, szpitalnych, szkolnych, hotelowych, kawiarnianych, mieszkaniowych, łazienkowych,
ogrodowych, mebli do salonu fryzjerskiego i kosmetycznego, mebli
rzeźbionych, mebli na wymiar, zabudowy wnęk, biurek, sof, siedzeń,
kanap, foteli, krzeseł, komód, kredensów, witryn, kartotek, szaf, szafek
na akta, regałów, łóżek, łóżek szpitalnych, materacy, stołów, stołów
drewnianych, stołów do masażu, stołów kreślarskich, stołów metalowych, mebli i legowisk dla zwierząt, sejfów, rolet wewnętrznych, luster,
akcesoriów kuchennych, sztućców, zastawy stołowej, globusów, tekstyliów, pościeli, dekoracji, roślin, wyrobów ogrodniczych, artykułów
ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego, sprzętu rolniczego, dronów cywilnych, pojazdów, hulajnóg, rowerów, akcesoriów rowerowych, części
rowerowych, motorowerów, motocykli, akcesoriów motocyklowych,
części motocyklowych, skuterów, pojazdów śnieżnych, ślizgaczy,
wózków dziecięcych, samochodów autonomicznych bez kierowcy,
samochodów: osobowych, sportowych, wyścigowych, terenowych,
zabytkowych, kempingowych, przyczep turystycznych mieszkalnych,
przyczep, akcesoriów samochodowych, części samochodowych, motoryzacyjnego sprzętu audio, balonów na gorące powietrze, pojazdów
lotniczych, statków powietrznych, helikopterów, samolotów, sterowców, akcesoriów pojazdów lotniczych, części pojazdów lotniczych,
wodnosamolotów-hydroplanów, pojazdów do poruszania się po wodzie, statków wodnych, łodzi, jachtów, katamaranów, pontonów, akcesoriów pojazdów do poruszania się po wodzie, części pojazdów
do poruszania się po wodzie, akcesoriów motoryzacyjnych, części motoryzacyjnych, opon, felg, kosmetyków motoryzacyjnych, przyczep,
zabawek erotycznych, akcesoriów seksualnych, broni zabytkowej,
usługi promocji firm oferujących: usługi concierge, usługi architektoniczne, budowlane i remontowe, usługi naprawcze, usługi ogrodnicze,
usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi organizacji
i obsługi eventów-imprez, przyjęć, wesel, konferencji, kongresów,
usługi konsultantów ślubnych, usługi muzyczne, usługi doradztwa
wizerunkowego-osobistych stylistów i wizażystów, usługi reklamowe,
usługi PR, usługi fotograficzne i filmowe, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi doradztwa turystycznego, usługi turystyczne, usługi

1123

organizowania wycieczek, rejsów, imprez, wyjazdów indywidualnych
i zbiorowych, noclegów, pokoi do wynajęcia, wynajmu wakacyjnego
willi, usługi czarteru i wynajmu: samochodów, statków, łodzi, jachtów,
katamaranów, helikopterów, samolotów, usługi taksówek powietrznych, usługi tłumaczeń, usługi ochroniarskie, usługi detektywistyczne,
usługi finansowe, usługi informatyczne, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi motoryzacyjne, usługi transportowe, wyposażenie dla firm,
usługi zdrowotne, usługi sprzątające, usługi pośrednictwa w znalezieniu pracy, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, usługi prywatnego
nauczania, usługi organizowania kursów językowych, usługi organizowania kursów savoir-vivre, usługi coachingowe, usługi trenerskie, usługi mentoringu, usługi trenerów osobistych, usługi prawnicze, usługi
finansowe i inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi opieki nad
dziećmi i osobami starszymi, usługi biur matrymonialnych, 36 agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu (obrocie) nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego: kupna, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, wynajem nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wycena (oszacowanie) majątku nieruchomego, doradztwo w sprawach finansowych-m.
in. informacje bankowe w zakresie kredytów oraz obrotu nieruchomościami, doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości, usługi
ubezpieczenia nieruchomości oraz doradztwo w tym zakresie, 45 badania prawne, usługi prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi pomocy w sprawach spornych, alternatywne rozwiązywanie
sporów, mediacje.

(111) 303595
(220) 2016 08 10
(210) 460156
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec, PL.
(540) A & K LUXURY MARKET
(510), (511) 12 rowery, motorowery, motocykle, skutery, pojazdy trzy
lub czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy
elektryczne, pojazdy śnieżne, spacerowe wózki dziecięce, samochody
osobowe, samochody sportowe, balony-sterowce, balony powietrzne,
balony na gorące powietrze, samoloty, wodnosamoloty-hydroplany,
statki powietrzne, statki kosmiczne, statki wodne, barki-łodzie, łodzie, jachty, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych m in. poprzez Internet, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej-usługi reklamowe świadczone w szczególności
za pośrednictwem Internetu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, marketing, reklama, produkcja filmów reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, handel detaliczny-oferowanie w mediach
produktów dla klientów indywidualnych i firm, usługi sprzedaży,
sprzedaż towarów i usług z wykorzystaniem Internetu w zakresie: artykułów spożywczych, herbaty, kawy, kakao, czekolady, kawioru, trufli,
miodu, odzieży i dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych,
futer, obuwia, nakryć głowy, torebek, toreb, artykułów bagażowych,
walizek, parasoli przeciwdeszczowych, artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych, minerałów,
muszli, dzieł sztuki, antyków, materiałów artystycznych, instrumentów muzycznych, książek, pomocy naukowych, zabawek, telefonów
komórkowych, akcesoriów telefonicznych, smartwatchy (inteligentnych zegarków), urządzeń do pomiaru czasu, gier, sprzętu informatycznego, sprzętu elektronicznego, sprzętu audiowizualnego, sprzętu
RTV, sprzętu AGD, akcesoriów do pielęgnacji dla ludzi, artykułów kosmetycznych, perfum, artykułów dla zwierząt, preparatów do pielęgnacji zwierząt, artykułów sportowych, sprzętu sportowego, sprzętu
do nurkowania, wyrobów rymarskich, sprzętu medycznego, urządzeń
medycznych, sprzętu do fizjoterapii, akcesoriów biurowych, materiałów piśmiennych, nieruchomości, maszyn budowlanych, sprzętu
do robót ziemnych, ręcznych narzędzi do budowy, ręcznych urządzeń
do budowy, materiałów budowlanych, drzwi, okien, rolet, parapetów,
schodów, pokryć podłogowych, wind, urządzeń sanitarnych, ceramiki budowlanej, ceramiki łazienkowej, pokryć naściennych, ogrodzeń,
bram, grillów, basenów, jacuzzi, saun, akcesoriów metalowych, artyku-
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łów techniki grzewczej, kotłów, pieców, zasobników, bojlerów, grzejników, kominków, systemów solarnych, turbin wiatrowych, wiatraków,
alarmów, elementów wyposażenia wnętrz, oświetlenia, mebli: biurowych, metalowych, szpitalnych, szkolnych, hotelowych, kawiarnianych, mieszkaniowych, łazienkowych, ogrodowych, mebli do salonu
fryzjerskiego i kosmetycznego, mebli rzeźbionych, mebli na wymiar,
zabudowy wnęk, biurek, sof, siedzeń, kanap, foteli, krzeseł, komód,
kredensów, witryn, kartotek, szaf, szafek na akta, regałów, łóżek, łóżek
szpitalnych, materacy, stołów, stołów drewnianych, stołów do masażu,
stołów kreślarskich, stołów metalowych, mebli i legowisk dla zwierząt,
sejfów, rolet wewnętrznych, luster, akcesoriów kuchennych, sztućców,
zastawy stołowej, globusów, tekstyliów, pościeli, dekoracji, roślin, wyrobów ogrodniczych, artykułów ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego,
sprzętu rolniczego, dronów cywilnych, pojazdów, hulajnóg, rowerów,
akcesoriów rowerowych, części rowerowych, motorowerów, motocykli, akcesoriów motocyklowych, części motocyklowych, skuterów,
pojazdów śnieżnych, ślizgaczy, wózków dziecięcych, samochodów autonomicznych bez kierowcy, samochodów: osobowych, sportowych,
wyścigowych, terenowych, zabytkowych, kempingowych, przyczep
turystycznych mieszkalnych, przyczep, akcesoriów samochodowych,
części samochodowych, motoryzacyjnego sprzętu audio, balonów
na gorące powietrze, pojazdów lotniczych, statków powietrznych, helikopterów, samolotów, sterowców, akcesoriów pojazdów lotniczych,
części pojazdów lotniczych, wodnosamolotów-hydroplanów, pojazdów do poruszania się po wodzie, statków wodnych, łodzi, jachtów,
katamaranów, pontonów, akcesoriów pojazdów do poruszania się
po wodzie, części pojazdów do poruszania się po wodzie, akcesoriów
motoryzacyjnych, części motoryzacyjnych, opon, felg, kosmetyków
motoryzacyjnych, przyczep, zabawek erotycznych, akcesoriów seksualnych, broni zabytkowej, usługi promocji firm oferujących: usługi
concierge, usługi architektoniczne, budowlane i remontowe, usługi
naprawcze, usługi ogrodnicze, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi organizacji i obsługi eventów-imprez, przyjęć,
wesel, konferencji, kongresów, usługi konsultantów ślubnych, usługi
muzyczne, usługi doradztwa wizerunkowego-osobistych stylistów
i wizażystów, usługi reklamowe, usługi PR, usługi fotograficzne i filmowe, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi doradztwa turystycznego, usługi turystyczne, usługi organizowania wycieczek, rejsów,
imprez, wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, noclegów, pokoi
do wynajęcia, wynajmu wakacyjnego willi, usługi czarteru i wynajmu:
samochodów, statków, łodzi, jachtów, katamaranów, helikopterów,
samolotów, usługi taksówek powietrznych, usługi tłumaczeń, usługi
ochroniarskie, usługi detektywistyczne, usługi finansowe, usługi informatyczne, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi motoryzacyjne,
usługi transportowe, wyposażenie dla firm, usługi zdrowotne, usługi
sprzątające, usługi pośrednictwa w znalezieniu pracy, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, usługi prywatnego nauczania, usługi organizowania kursów językowych, usługi organizowania kursów savoir-vivre,
usługi coachingowe, usługi trenerskie, usługi mentoringu, usługi trenerów osobistych, usługi prawnicze, usługi finansowe i inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi opieki nad dziećmi i osobami starszymi, usługi biur matrymonialnych, 38 przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, usługi telekomunikacyjne w postaci usług ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego.

(111) 303596
(220) 2016 08 12
(210) 460313
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) MAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) infoKiosk
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie do przetwarzania danych oraz do przekazywania i odbioru danych, sygnałów i informacji przetworzonych komputerowo, urządzenia do interkomunikacji,
elektroniczne urządzenia informacji wizualnej, urządzenia do identyfikacji i potwierdzania czynności wykonanych przez użytkownika
sieci komputerowej, 35 usługi w zakresie dostarczania komputerowej informacji, usługi w zakresie rozpowszechniania informacji,
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ogłoszeń, tekstów sponsorowanych, reklam drogą elektroniczną,
sondaże opinii publicznej, usługi w zakresie informacji o działalności
urzędów, administracji i placówek służby zdrowia, informacji o działalności handlowej, gospodarczej, turystycznej i kulturalnej, pośrednictwo handlowe i usługowe bez kontaktu z towarem, usługi marketingowe, 38 usługi w zakresie elektronicznej transmisji danych,
obrazu i dokumentów poprzez terminale komputerowe, elektroniczne magazynowanie i wyszukiwanie danych i dokument, usługi
dostępne za pomocą kodu dostępu lub przez terminale, wymiana
wiadomości przez przekaz informatyczny, wydzierżawianie dostępu do sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie programowania
i sprzętu komputerowego oraz projektowanie i wdrażanie sprzętu
i oprogramowania interfejsowego dla globalnej komputerowej sieci
informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące interaktywnych baz
danych dostępnych dla użytkowników komercyjnych i niekomercyjnych, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego i oprogramowania umożliwiającego bezpieczne, szybkie
i wiarygodne dokonywanie transakcji poprzez globalną komputerową sieć informacyjną, usługi w zakresie realizacji rozwiązań technologicznych związanych z publicznymi sieciami komputerowymi.

(111) 303597
(220) 2016 08 19
(210) 460484
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JG OKOCIM 1845 GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM
MISTRZOWSKI PORTER MOCNO DOJRZAŁE GŁĘBOKI, SZLACHETNY
SMAK K. Janik PIWOWAR BROWARU OKOCIM
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, beżowy, czarny, żółty
(531) 19.01.05, 25.01.15, 26.04.06, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 303598
(220) 2016 08 19
(210) 460485
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JG OKOCIM 1845 GWARANCJA JAKOŚCI BROWARU OKOCIM
POLSKI ALE ALE PO NASZEMU BOGACTWO GÓRNEJ FERMENTACJI
I LEKKOŚĆ JASNEGO PIWA P. Zych PIWOWAR BROWARU OKOCIM
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, beżowy, czarny
(531) 19.01.05, 25.01.15, 26.04.06, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
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(111) 303599
(220) 2016 08 22
(210) 460568
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) OLEAKTIV
(540)
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.

(111) 303603
(220) 2016 08 24
(210) 460653
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 24
(732) HILTON FOODS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) Vero Gusto
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, brązowy
(531) 29.01.13, 01.03.01, 01.03.06, 01.03.09, 01.03.13, 01.03.17,
27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 06.19.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adjuwanty nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze,
dezynsekcyjne.
(111) 303600
(220) 2016 08 23
(210) 460599
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) Pulan
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 303601
(220) 2016 08 12
(210) 460272
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka TRUFLA z maczkiem
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, złoty, srebrny, czerwony
(531) 24.09.09, 25.01.19, 26.11.02, 08.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane, czekoladki kształtowe.
(111) 303602
(220) 2016 08 23
(210) 460623
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki krakowskie
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, srebrny
(531) 07.01.01, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 dania gotowe warzywno-mięsne, mięsne i rybne,
mrożone przetwory i dania gotowe warzywno-mięsne, rybne i mięsne, gulasze, dania gotowe z surowych marynowanych mięs z warzywami, dania gotowe z owocami morza: krewetkami, małżami,
kalmarami, zupy, koncentraty zup, pulpety w sosie pomidorowym,
klopsy, kotlety, zrazy, szaszłyki, leczo, ratatouille, 30 pizza i produkty pizzopodobne, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki
i sosy do pizzy, przyprawy i dodatki smakowe do pizzy, ciasto i mąka
na pizzę, makarony i dania na bazie makaronu, gotowe dania i przekąski, dania gotowe z makaronami i sosami, sosy pomidorowe, sosy
mięsne, sosy sałatkowe, chleb, chleb czosnkowy, spaghetti, calzone, zapiekanki, mięso w cieście, paszteciki, produkty żywnościowe
w formie gotowych dań, takich, jak: kanapki, naleśniki, pierogi, placki, kluski, pyzy, knedle, krokiety, spaghetti, tortille, pierożki ravioli,
risotto, lasagne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów spożywczych: dania gotowe warzywno-mięsne, mięsne
i rybne, mrożone przetwory i dania gotowe warzywno-mięsne, rybne i mięsne, gulasze, dania gotowe z surowych marynowanych mięs
z warzywami, dania gotowe z owocami morza: krewetkami, małżami, kalmarami, lasagne, zupy, koncentraty zup, pulpety w sosie pomidorowym, klopsy, kotlety, zrazy, szaszłyki, leczo, ratatouille, pizza
i produkty pizzopodobne, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki i sosy do pizzy, przyprawy i dodatki smakowe do pizzy, ciasto
i mąka na pizzę, makarony i dania na bazie makaronu, gotowe dania
i przekąski, dania gotowe z makaronami i sosami, sosy pomidorowe,
sosy mięsne, sosy sałatkowe, chleb, chleb czosnkowy, spaghetti, calzone, zapiekanki, mięso w cieście, paszteciki, produkty żywnościowe
w formie gotowych dań, takich jak: kanapki, naleśniki, pierogi, placki,
kluski, pyzy, knedle, krokiety, spaghetti, tortille, pierożki ravioli, risotto pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach, a także drogą elektroniczną, za pośrednictwem
witryny internetowej.
(111) 303604
(220) 2016 08 25
(210) 460723
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) WAW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Olè steak & seafood restaurant
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, wynajmowanie sal
na posiedzenia, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 303605
(220) 2016 08 30
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 12
(732) BF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eyebar

(210) 460920
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 sprzedaż kosmetyków, 44 usługi kosmetyczne polegające na ekspresowej poprawie wyglądu, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi: stylizacja brwi
za pomocą nitkowania, usługi wizażowe, stylizacja fryzur, manicure
i pedicure, woskowanie ciała, masaż twarzy.
(111) 303606
(220) 2016 08 30
(210) 460935
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PI-HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PI HOUSE Centrum Badań Klinicznych
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 ambulatoryjne badania kliniczne, badania biologiczne, badania medyczne, badania podstawowe i kliniczne w dziedzinie
nauki,, 44 analiza zachowania do celów medycznych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania na obecność alkoholu
do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie
osobowości do celów psychologicznych, badanie słuchu, badanie
sprawności fizycznej, domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, doradztwo
dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia
dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo genetyczne,
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji
masy ciała, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, informacja
medyczna, informacje dotyczące masażu, konsultacje medyczne,
konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie
alergii, leczenie psychologiczne, leczenie w zakresie kontroli wagi
ciała, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, pomoc medyczna, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane ze stresem,
poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania,
poradnictwo żywieniowe, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, porady w zakresie farmakologii,
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych,
przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań
psychologicznych, psychoterapia, rehabilitacja fizyczna, udzielanie
informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji medycznej,
usługi badań krwi, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem
osób, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świad-
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czone przez laboratorium medyczne, usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi w zakresie oceny stanu
zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi
doradcze w zakresie dietetyki usługi opieki medycznej, usługi opieki
zdrowotnej, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie leczenia medycznego, wykonywanie badań medycznych.

(111) 303607
(220) 2016 08 30
(210) 460936
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PI-HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Pi House Centrum Badań Klinicznych
(510), (511) 42 ambulatoryjne badania kliniczne, badania biologiczne, badania medyczne, badania podstawowe i kliniczne w dziedzinie
nauki, 44 analiza zachowania do celów medycznych, ok analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania na obecność alkoholu
do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne,
badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie na obecność narkotyków w organizmie
w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie osobowości
do celów psychologicznych, badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie okularów,
dopasowywanie soczewek kontaktowych, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo genetyczne, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo
w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, informacja medyczna, informacje dotyczące masażu, konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne,
konsultacje psychologiczne, leczenie alergii, leczenie psychologiczne, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, ochrona zdrowia, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka pielęgniarska, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, planowanie i nadzorowanie diety,
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, pomoc medyczna,
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, porady
w zakresie farmakologii, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane
z dietą, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, psychiatria, psychoterapia, rehabilitacja fizyczna, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie
informacji medycznej, usługi badań krwi, usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi badań
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki usługi opieki medycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi w zakresie badań lekarskich,
usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności
fizycznej, usługi w zakresie leczenia medycznego, wykonywanie badań medycznych.
(111) 303608
(151) 2017 10 19

(220) 2016 09 01
(441) 2017 02 13

(210) 460998
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(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) T & R
(540)

elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
zawodowe (poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi
świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne i etui na okulary, 14 biżuteria, zegarki, 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby,
walizki, torebki, portfele, portmonetki, sakiewki, teczki i aktówki, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, plecaki, etui na karty, dokumenty
i klucze, futerały na dokumenty, kosmetyczki i kuferki kosmetyczne,
paski, pokrowce, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(111) 303611
(220) 2016 09 15
(210) 461586
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 10
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-423970
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, części mechaniczne maszyn
i urządzeń, płyty wsporcze, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji,
materiały uszczelniające, izolatory elektryczne, podstawy izolacyjne.

(111) 303609
(220) 2016 09 14
(210) 461434
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ICAN BUSINESS ADVISOR
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z przeznaczeniem
dla managerów lub przedsiębiorców, 16 albumy, atlasy, afisze, broszury, czasopisma (periodyki), formularze (blankiety, druki) książki, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki, plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne,
aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące w dowolnym układzie informacje
wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, wszystkie powyższe
z przeznaczeniem dla managerów lub przedsiębiorców, 41 nauczanie,
kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
kształcenia), nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa), organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania-także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), teksty (pisanie),
inne niż reklamowe teksty (publikowanie), udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
zawodowe (poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi
świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(111) 303610
(220) 2016 09 14
(210) 461435
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 24
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ICAN THINKERS
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z przeznaczeniem
dla managerów lub przedsiębiorców, 16 albumy, atlasy, afisze, broszury, czasopisma (periodyki), formularze (blankiety, druki) książki, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki ,plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne,
aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące w dowolnym układzie informacje
wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, wszystkie powyższe
z przeznaczeniem dla managerów lub przedsiębiorców, 41 nauczanie,
kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
kształcenia), nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa), organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania-także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), teksty (pisanie),
inne niż reklamowe teksty (publikowanie), udostępnianie publikacji

(111) 303612
(220) 2016 09 20
(210) 461745
(151) 2017 09 28
(441) 2017 05 08
(732) PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) BALTIMED
(510), (511) 9 programy komputerowe i programy multimedialne
do przeprowadzania wywiadu i stawiania diagnozy medycznej / psychologicznej / logopedycznej, interfejsy pomiarowe i diagnostyczne, połączone z komputerem urządzenia do celów dydaktycznych,
wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa na nośnikach tradycyjnych, książki, albumy,
czasopisma periodyczne, kalendarze, katalogi, komiksy, 41 usługi
edukacyjno-szkoleniowe, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego, psychologów i psychoterapeutów, specjalności
paramedycznych i niemedyków, edukacja, psychoedukacja, edukacja
prozdrowotna, edukacja dot. chorób i ich prewencji, edukacja stacjonarna i na odległość (poprzez komputer, Internet, sieci komunikacyjne,
korespondencyjne), poradnictwo i działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie medycyny, psychologii, dietetyki, wychowania, edukacji, radzenia sobie ze stresem, zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych,
psychosomatyki, promocji zdrowia polegającej na działaniach służących prewencji / zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób
zdrowych i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana
do osób w różnym wieku, profilaktyki i leczenia chorób i otyłości oraz
innych schorzeń, w tym chorób cywilizacyjnych (chorób serca i naczyń, otyłości, zaburzeń i chorób psychicznych), usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy, podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów
dotyczących wychowania, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży i dotyczących zakresu prowadzonej działalności edukacyjno-szkoleniowej
i diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczej, prowadzenie warsztatów
i treningów ukierunkowanych na redukcję masy ciała, usługi edukacyjno-szkoleniowe, w tym szkolenia, warsztaty, instruktaże, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów edukacyjnych oraz sesji naukowych, wykładów,
usługi w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie-w tym on-line-książek / periodyków, usługi szkoleniowe i edukacyjne, publikacje elektroniczne, pisanie i publikowanie tekstów, produkcja filmów
i fotoreportaży edukacyjnych, usługi reporterskie w zakresie zdrowia,
tworzenie, obróbka i publikacja obrazów cyfrowych, organizacja turnusów szkoleniowych, edukacyjnych, leczniczych, komputerowe
przygotowywanie materiałów do edukacji, prowadzenie zajęć fitness,
zajęć ruchowych służących poprawie i utrzymaniu zdrowia i kondycji
fizycznej, prowadzenie zajęć ruchowych prowadzących do wyrobienia prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych, organizacja
obozów i zawodów związanych z aktywnością ruchową, usługi związane z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej, w tym z wykorzystaniem urządzeń wspomagających ćwiczenia, organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, kultura fizyczna, usługi edukacyjne w zakresie
nauczania języka obcego, w tym specjalistycznego, udostępnianie
materiałów instruktażowych i do edukacji oraz publikacji elektronicz-

1128

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nych poprzez sieci komunikacyjne, komputerowe oraz Internetowe,
42 przeprowadzanie badań naukowych z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, medycyny-w tym prowadzenie, planowanie,
monitorowanie, obróbka statystyczna wyników, wyciąganie wniosków, usługi opracowania oprogramowania komputerowego, usługi
tworzenia informatycznej bazy danych, usługi prowadzenia witryn
internetowych, platform edukacyjnych i innych źródeł dostępnych
poprzez globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych
programów wyszukujących do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób
trzecich w globalnej sieci komputerowej, usluga prowadzenia stron
internetowych i/lub intranetowych zawierających informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia, promowania nowych
metod leczenia i diagnostyki, opinii na temat placówek medycznych,
lekarzy oraz danych na temat ich usług aktualizowane co jakiś czas,
pozwalające użytkownikom na tworzenie własnych treści i dzielenie
się nimi z innymi użytkownikami (internetowe strony społecznościowe), 44 kompleksowe usługi z zakresu opieki zdrowotnej, medycyny
zachowawczej i zabiegowej, dietetyki, logopedii, fizjoterapii i rehabilitacji, mające na celu poprawę i zachowanie zdrowia, promocja zdrowia
polegająca na działaniach służących prewencji / zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób zdrowych i chorych, jako prewencja
pierwotna i wtórna, kierowana do osób w różnym wieku, orzekanie
i opiniowanie o stanie zdrowia, terapia uzależnień, prewencja i leczenie chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie czynników ryzyka
chorób cywilizacyjnych, kompleksowe usługi medyczne świadczone
przez lekarzy różnych specjalności, pielęgniarki, rehabilitantów, specjalistów terapii zajęciowej i terapii ruchem oraz innych specjalności
medycznych i paramedycznych świadczących usługi służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, diagnoza, poradnictwo,
konsultacje, promocja zdrowia polegająca na działaniach służących
prewencji / zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób
zdrowych i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana
do osób w różnym wieku, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
diagnostyka-badania diagnostyczne (obrazowe, laboratoryjne, bakteriologiczne, inwazyjne), stawianie diagnozy, ocena rokowania, lecznicze (zachowawcze i inwazyjne, ambulatoryjne i stacjonarne), usługi
polegające na diagnozowaniu i leczeniu środkami farmakologicznymi,
inwazyjnymi, endoskopowymi, ruchem, usługi medyczne i psychologiczne wykonywanie w miejscu pracy, przychodni, szkole, w miejscu
zamieszkania, na świeżym powietrzu, usługi w zakresie medycyny
konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, profilaktyka i leczenie chorób
układu sercowo-naczyniowego, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób cywilizacyjnych, otyłości, chorób układu kostno-stawowego oraz
innych chorób i zaburzeń dot. usług świadczonych przez specjalistów
medycyny i psychologii różnych specjalności, prewencja i leczenie
chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, usługi diagnostyczno-terapeutyczno-lecznicze
skierowane do grupy osób z zaburzeniami słuchu i mowy.

(111) 303613
(220) 2016 09 27
(210) 462036
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI,
USŁUG I HANDLU INTER SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buczek, PL. ;
(540) Smaki Polski
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, szary, czarny, zielony, biały
(531) 03.07.04, 11.01.01, 23.05.05, 24.01.05, 24.01.17, 24.09.02,
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27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych, zarządzania i kierowania siecią lokali gastronomicznych,
organizowanie i uruchamianie sieci gastronomicznych, wyceny handlowe lokali gastronomicznych i sklepów, analiza kosztów, agencje
informacji handlowej, wydawanie materiałów reklamowych, tworzenie sieci sklepów dystrybuujących żywność regionalną, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi zakupu produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, gromadzenie i udostępnianie
informacji z zakresu gastronomii, hotelarstwa, sprzedaż żywności
regionalnej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, 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, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, informacja o działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich w plikach komputerowych, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklamy prasowe, usługi
promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu
oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa
handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu
transakcji biznesowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet artykułów spożywczych, usługi
menadżerskie, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, usługi w zakresie reklamy, usługi działalności informacyjnej w zakresie
handlu, promocja gospodarcza, promocja sprzedaży, informacja
o działalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotki, druków, prospektów, broszur), handlowe usługi
doradcze organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising), pośrednictwo handlowe,
import, eksport, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem
przedsiębiorstwem, 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie projektów
technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów
informacyjnych, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania
danych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
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instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja
i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, instalacja,
aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, kompilacja stron internetowych, naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie i tworzenie komputerowych
programów przetwarzania danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie programów
do danych, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie stron
domowych i stron internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim,
tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie programów
do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, usługi utrzymywania stron
internetowych, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania
komputerowego do potrzeb klienta, utrzymanie oprogramowania
komputerowego do dostępu do Internetu, utrzymywanie baz danych, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], projektowanie restauracji,
usługi projektowe w stosunku do restauracji, planowanie [projektowanie] restauracji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
restauracyjne, usługi barowe, usługi hotelowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie posiłków na zamówienie oraz ich dostawa, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
biura, agencje zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, hotele,
motele, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje,
mityngi, narady, usługi kateringowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 303614
(220) 2016 10 03
(210) 462210
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) KOPAŃSKI RAFAŁ, PIWOCHA TOMASZ ŚWIAT AUTEK SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, PL.
(540) świat autek
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 41 wypożyczanie samochodów-zabawek.
(111) 303615
(220) 2016 10 03
(210) 462279
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) V-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) V-TEST
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(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.20
(510), (511) 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, miernictwo [pomiary],
opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie [kontrola]
pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 303616
(220) 2016 10 04
(210) 462299
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) SOPLICA Staropolska CZARNA JEŻYNA
(540)

Kolor znaku: jasnożołty, pomarańczowy, jasnobrązowy, biały,
ciemnoszary, ciemnobrązowy, czarny, złoty, czerwony
(531) 07.01.01, 07.01.24, 05.07.08, 24.03.01, 24.03.02, 24.03.07,
26.11.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 303617
(220) 2016 10 05
(210) 462339
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ABSOLWENT MOCNY 36% vol. GREJPFRUT
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoszary, ciemnoszary, ciemnoczerwony,
czerwony, pomarańczowy, czarny, złoty
(531) 05.07.11, 25.01.01, 25.01.19, 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 303618
(220) 2016 10 05
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.

(210) 462340
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(540) CUKIER RELAKS
(510), (511) 30 cukier, cukier trzcinowy, cukier biały, mąka, mąka
pszenna.
(111) 303619
(220) 2016 10 17
(210) 462819
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) INTERNATIONAL TOBACCO FILTER CIGARETTES HIT
(540)

(531) 03.01.02, 03.11.24, 24.09.08, 24.17.25, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe,
papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek
wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów i cygar z bursztynu, 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,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice, pojemniku na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących
tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek,
ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, tytoń do żucia.
(111) 303620
(220) 2016 10 17
(210) 462822
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) L INTERNATIONAL TOBACCO lubelskie filter cigarettes
(540)

(531) 03.01.02, 24.09.08, 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe,
papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek
wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów i cygar z bursztynu, 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,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice, pojemniku na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących
tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek,
ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudelka na zapałki, tytoń do żucia.
(111) 303621
(220) 2016 10 24
(210) 463036
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) LUBOMIRSKA-AKSAMIT GABRIELA MARIA, Kraków, PL.
(540) Muzeum i Biblioteka hr. Bröel-Plater
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, almanachy, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, atlasy, biuletyny
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informacyjne, broszury, czasopisma, druki, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały
piśmienne, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, dzienniki, ekslibris,
encyklopedie, formularze, fotografie, fotograwiura, gazety, globusy,
reprodukcje graficzne, grawiury, ilustrowane albumy, ilustrowane
mapy ścienne, indeksy, skorowidze, kalendarze, karykatury, katalogi,
kineografy, klasery filatelistyczne, kolaże, komiksy, komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, makiety architektoniczne, mapy,
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały drukowane, materiały
piśmienne, obrazy, odbitki, oleodruki, papier i karton, periodyki, plany,
plany architektoniczne, znaczki, pocztówki i widokówki, prace kaligraficzne, programy drukowane, przewodniki, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, reprodukcje obrazów,
reprezentacje graficzne, reprodukcje graficzne, roczniki, reklamy drukowane, ryciny, ryciny i ich reprodukcje, rysunki, sztychy, ryty, ulotki,
zapisy nutowe, zakładki, 35 dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie danych, fotokopiowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, impresariat w działalności artystycznej, kompilacja i systematyzacja danych
na potrzeby komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kserografia, obróbka tekstów, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
powielanie dokumentów, poszukiwania w zakresie patronatu, przetwarzanie danych, reklama, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych,
usługi biurowe, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
usługi reprograficzne, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie
przetwarzania danych, usługi zarządzania danymi, wynajem urządzeń
biurowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z: replikami przedmiotów historycznych, oprogramowaniem, publikacjami elektronicznymi, publikacjami multimedialnymi, nośnikami danych i informacji, urządzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeniami
do przechowywania danych, urządzeniami do przetwarzania danych,
urządzeniami technologii informacyjnej audiowizualnymi, komputerami i sprzętem peryferyjnym do komputerów, artykułami optycznymi, artykułami biurowymi, drukami, publikacjami drukowanymi,
materiałami drukarskimi i introligatorskimi, materiałami piśmiennymi,
materiałami i środkami dla artystów i do dekoracji, materiałami edukacyjnymi i szkoleniowymi, odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, wyrobami tekstylnymi, biżuterią, zegarami i zegarkami, wyrobami szklanymi,
porcelanowymi i ceramicznymi, wyrobami z drewna i korka, grami i zabawkami, artykułami wyposażenia wnętrz, usługi sklepów z pamiątkami i upominkami, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie:
kongresów, konkursów, koncertów, sympozjów, seminariów, zjazdów,
konferencji, szkoleń, warsztatów, wykładów, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie
planowania imprez specjalnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja: edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych
niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie: elektroniczne usługi biblioteczne
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo,
fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne, kina, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu: montaż i produkcja filmów, muzea, usługi muzealne, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, nauczanie i szkolenia, opracowywanie kursów
edukacyjnych, egzaminów i kwalifikacji, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja i prowadzenie:
konkursów edukacyjnych, konferencji edukacyjnych, szkoleń, webi-
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nariów, organizacja widowisk, organizowanie i prowadzenie festiwali,
organizowanie festynów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie, urządzanie i prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, edukacyjnych rozrywkowych lub rekreacyjnych, organizowanie,
przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk,
organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie
uroczystości, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pokazy edukacyjne, pokazy filmowe, prezentacja dzieł teatralnych, prezentacja koncertów, prowadzenie konferencji biznesowych,
prowadzenie muzeów, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek, czasopism i periodyków elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie dokumentów, publikowanie książek, magazynów, almanachów, czasopism, gazet, broszur,
katalogów, kalendarzy, recenzji, plakatów, nut, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, rozrywka, rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych,
udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie publikacji
on-line, usługi biblioteczne, usługi archiwów bibliotecznych, usługi instytutów edukacyjnych, usługi kustoszy muzeów, usługi świadczone
przez muzea, usługi świadczone przez muzea związane z mikroskopią,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie kultury, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie audiobooków,
wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, wydawanie katalogów, wystawy muzealne.

(111) 303622
(220) 2016 10 24
(210) 463050
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW KRUCHA WIEPRZOWINA ŁOPATKA O SMAKU
PIECZENIOWYM 30 min i gotowe! SLOW COOKED WOLNO
GOTOWANE 10h 85°C
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, zielony,
czarny, brązowy, beżowy, szary, biały, żółty
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 08.05.01, 08.05.02, 19.01.01,
19.01.25, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15, 05.09.17
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(510), (511) 29 mięso wieprzowe, wyroby z mięsa wieprzowego, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa wieprzowego, wyroby na bazie
mięsa wieprzowego, dania gotowe na bazie mięsa wieprzowego.

(111) 303623
(220) 2016 10 24
(210) 463052
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW KRUCHA WOŁOWINA ŁOPATKA O SMAKU
PIECZENIOWYM 30 min i gotowe! SLOW COOKED WOLNO
GOTOWANE 10h 85°C
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, zielony,
czarny, brązowy, beżowy, szary, biały, żółty
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25,
19.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 25.01.19, 26.04.02, 26.04.16,
26.04.18
(510), (511) 29 mięso wołowe, wyroby z mięsa wołowego, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa wołowego, wyroby na bazie mięsa wołowego, dania gotowe na bazie mięsa wołowego.
(111) 303624
(220) 2016 10 24
(210) 463057
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Na ostre bóle mięśni i stawów DIP RILIF
(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, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane
ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia za wyjątkiem aparatów, 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 materia-
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łów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary
i usługi d|a osób trzecich (zarobkowe zarządzanie)-dotyczące: 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 skory, tłuszczy do celów kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków w postaci
aerozoli, kosmetyków leczniczych, produktów farmaceutycznych,
produktów leczniczych., 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
rozpowszechnianie materiałów innych niż reklamowe,, 44 konsultacje medyczne, udzielanie informacji medycznej, usługi informacyjne
i doradcze w zakresie farmacji i leczenia.

(111) 303625
(220) 2016 10 26
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) ROLAND MAG. HAAS, Kierling, AT.
(540) superbet
(540)

Nr 3/2018

kowe, mianowicie udostępnianie informacji online w zakresie programów telewizyjnych dotyczących zakupu, renowacji, ulepszania,
dekorowania i projektowania domów, udostępnianie strony internetowej z blogami i publikacjami nie do pobrania w postaci artykułów
dotyczących zakupu, renowacji, ulepszania, dekorowania i projektowania domów.

(111) 303628
(220) 2016 11 18
(210) 464056
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 19
(732) ROBELIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) Robelit
(540)

(210) 463191

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 21.03.01
(510), (511) 41 zakłady, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy,
usługi hazardowe on-line, usługi organizowania zakładów, usługi
w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie zakładów
piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi
konne], udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, udzielanie informacji związanych z wyścigami, usługi kasyn
online, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn,
organizacja imprez sportowych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 303626
(220) 2016 11 14
(210) 463891
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Błonie
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 daszki z metalu, profile metalowe do użytku w budownictwie, profile aluminiowe, wiaty z metalu, szklarnie z metalu, zadaszenia z metalu, 17 półprzezroczyste arkusze dwuścienne, trójścienne wykonane z poliwęglanów płyty z poliwęglanu komorowego,
folie izolacyjne, płyty izolacyjne, poliester, wyroby z tworzyw sztucznych: folie, rury, pręty, uszczelki, płyty elewacyjne i dachowe z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, 19 płyty i panele komorowe
z tworzyw sztucznych, płyty poliwęglanowe komorowe i lite, płyty
akrylowe do celów budowlanych, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, profile niemetalowe do użytku w budownictwie, szyby
stosowane w budownictwie, faliste i trapezowe arkusze wykonane
z materiałów z tworzyw sztucznych-materiały dachowe, budowlane
płyty profilowane z tworzyw sztucznych-poliwęglan, PVC, akryl, poliester, polipropylen, PET, konstrukcje samonośne-samonośne płyty
łukowe z poliestru, szkło dla budownictwa, szkło syntetyczne z polistyrenu do stosowania w budownictwie-formatki do szklenia drzwi,
zadaszenia lekkie z tworzyw sztucznych (ścianki i daszki nad drzwi
i balkony) wykonane z tworzyw sztucznych i kształtowników aluminiowych, 24 tkaniny paroprzepuszczalne, tkaniny z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż poprzez sieć Internet materiałów budowlanych
i wykończeniowych.
(111) 303629
(220) 2016 11 18
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) INTERNATIONAL TOBACCO PLC, Londyn, GB.
(540) E International Tobacco Elite
(540)

(210) 464080

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do zegarków, zegarki na rękę, mechanizmy do zegarków i zegarów, stopery, zegary i zegarki mechaniczne,
wskazówki zegarów i zegarków, obudowy-skrzynki do zegarów,
37 zegarmistrzostwo-naprawa i konserwacja.
(111) 303627
(220) 2015 08 13 K
(210) 464040
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) Scripps Networks, LLC, Knoxville, US.
(540) FIXER UPPER
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowicie nieprzerwanie prowadzony program dotyczący zakupu, renowacji,
ulepszania, dekorowania i projektowania domów, rozpowszechniany za pośrednictwem różnych platform poprzez wiele rodzajów mediów transmisyjnych, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie
online uprzednio nagranych nagrań dźwiękowych i wizualnych,
nie do pobrania, zawierających treści dotyczące zakupu, renowacji,
ulepszania, dekorowania i projektowania domów, usługi rozryw-

(531) 03.01.02, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.09.03, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe,
papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek
wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów i cygar z bursztynu, 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, bibułka papierosowa, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierośnice, pojemniki
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na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń,
środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczki, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, tytoń
do żucia.

(111) 303630
(220) 2016 11 21
(210) 464120
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Antoninek, PL.
(540) CETOX
(510), (511) 1 inicjatory ciekłe zawierające wodoronadtlenki lub nadtlenki cykloheksanonu.
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raty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy,
superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów przemysłowych, torf jak nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, do użyźniania
gleby, wodorosty jako nawóz, 3 preparaty do oczyszczania z tłuszczy
dla celów gospodarstwa domowego.

(111) 303635
(220) 2016 11 28
(210) 464440
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) ...bo domowe jest lepsze!
(540)

(111) 303631
(220) 2016 11 21
(210) 464121
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Antoninek, PL.
(540) BETOX
(510), (511) 1 inicjatory zawierające nadtlenek benzoilu.
(111) 303632
(220) 2016 11 22
(210) 464199
(151) 2017 08 02
(441) 2017 02 06
(732) BORSIAK JACEK, Saków, PL.
(540) Colari
(510), (511) 18 odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych,
ubranka dla zwierząt.
(111) 303633
(220) 2016 11 22
(210) 464208
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) SALVE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzeziny, PL.
(540) salve medica
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, pomarańczowy, różowy, brązowy,
niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, opieka zdrowotna, kliniki medyczne, szpitale, pomoc medyczna.
(111) 303634
(220) 2016 11 24
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) AGRECOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mesznary, PL.
(540) EKOHUMUS
(540)

(210) 464335

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(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 torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna, 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, prepa-

Kolor znaku: bordowy, biały
(531) 05.07.03, 05.11.15, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 1 azotany, bentonity, substancje chemiczne do fermentacji wina, glukoza dla przemysłu spożywczego, środki do konserwacji
piwa, pektyna dla przemysłu spożywczego, preparaty do klarowania
wina i piwa, substancje chemiczne do produkcji wina, środki do filtrowania napojów, garbniki, preparaty garbujące, 9 rurki kapilarne,
wskaźniki i mierniki temperatury, termometry nielekarskie, domowe,
zaokienne, wskaźniki i mierniki ciśnienia atmosferycznego, instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze, nawigacyjne, oświetleniowe, obserwacyjne, sygnalizacyjne, urządzenia regulujące ciepło,
mierniki, czytniki optyczne, laboratoryjna i naukowa aparatura do destylacji, urządzenia do dozowania, filtry, tace laboratoryjne, membrany do aparatury naukowej, przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, mikroskopy, pipety, aparatura do analizy powietrza,
wskaźniki poziomu wody, wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych,
areometry, rurki fermentacyjne, zestawy wężyków do łączenia aparatury destylacyjnej i spuszczania wina, aparatura do destylacji do celów
naukowych, 11 kolumny do destylacji, wężyki do użytku w aparaturze
destylacyjnej, aparatura destylacyjna, aparatura do filtrowania, ruszty, 21 artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego takie jak: butelki,
bidony, cedzaki, cukiernice, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia,
deski do prasowania, doniczki, dozowniki mydła, sprzęt do papieru toaletowego i ręczników papierowych, durszlaki, dzbanki, nieelektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy i herbaty, garnki, gąbki, karafki,
kieliszki, kolby szklane, korkociągi, kosze na odpadki, kubki, nieelektryczny sprzęt kuchenny, kufle do piwa, lejki, lodówki nieelektryczne
turystyczne i przenośne, miski, młynki nieelektryczne, naczynia ceramiczne, naczynia do picia, shakery, naczynia stołowe, patelnie, pipety
szklane, pochłaniacze dymu do użytku domowego, poidła, pojemniki
na chleb, pokrywki do garnków i naczyń, półmiski, zestawy do przypraw, pudełka na kanapki, pułapki na myszy, rękawice do celów domowych i ogrodnicze, roboty kuchenne, rondle, ruszty kuchenne, słoje
szklane, spryskiwacze, szczotki, szklanki do napojów, ścierki i ściereczki
do czyszczenia, termosy, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, wiadra, degustatory wina, wykałaczki, szkło techniczne nieprzetworzone i półprzetworzone, szybkowary, wyroby z tworzyw sztucznych takie jak: formy i foremki, kubły, kubki, miednice, miotły, mopy,
mydelniczki, suszarki do bielizny, zbiorniki termoizolacyjne, aparatura,
środki i przyrządy do produkcji wina zwłaszcza butelki, degustatory,
kolby, pipety, gąsiory, 30 aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromat kawowy, drożdże, zaczyn, pożywki dla drożdży (niebakteryjne), przyprawy, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, zakwas,
preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego,
31 słód dla piwowarstwa i gorzelni, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż-jako pasza dla zwierząt, chmiel, szyszki chmielowe,
winorośle, karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt, produkty do ho-
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dowli zwierząt, kiszonki, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka dla zwierząt, owies, otręby zbożowe, dodatki do pasz dla zwierząt,
pożywienie dla zwierząt domowych, proteiny dla zwierząt, przynęty
dla wędkarstwa-inne niż żyw, pokarm dla ptaków, artykuły spożywcze
dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, 32 piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
napoje wzbogacone dodatkiem minerałów, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, 33 napoje alkoholowe,
napoje alkoholowe z owoców, wina, wina grzane, wina musujące, wina
o obniżonej zawartości alkoholu, alkohole wysokoprocentowe, napoje
alkoholowe niskoprocentowe, napoje energetyczne zawierające alkohol, 35 usługi sprzedaży towarów zawartych w wykazie: rurki kapilarne, wskaźniki i mierniki temperatury, termometry nielekarskie, domowe, zaokienne i do celów medycznych, wskaźniki i mierniki ciśnienia
atmosferycznego, instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze, nawigacyjne, oświetleniowe, obserwacyjne, sygnalizacyjne,
urządzenia regulujące ciepło, mierniki, czytniki optyczne, laboratoryjna i naukowa aparatura do destylacji, urządzenia do dozowania, filtry, tace laboratoryjne, membrany do aparatury naukowej, przyrządy
meteorologiczne, balony meteorologiczne, mikroskopy, pipety, aparatura do analizy powietrza, wskaźniki poziomu wody, wyroby ze szkła,
areometry, rurki fermentacyjne, zestawy wężyków do łączenia aparatury destylacyjnej i spuszczania wina, artykuły i sprzęt gospodarstwa
domowego zawarte w tej klasie, szkło techniczne, wyroby z tworzyw
sztucznych, zbiorniki termoizolacyjne, aparatura, środki i przyrządy
do produkcji wina, reklama, edycja tekstów, pokazy towarów w celach
handlowych i reklamowych.

(111) 303636
(220) 2016 11 28
(210) 464489
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PEX
(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 zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi.
(111) 303637
(220) 2016 11 29
(210) 464527
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) DONELOXON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi,
a mianowicie środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
(111) 303638
(220) 2016 12 06
(210) 464810
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY
PRZEMYSŁOWEJ CHEMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) CHEMAR
(510), (511) 4 energia elektryczna, paliwa, paliwa gazowe, 6 metale
nieszlachetne i ich stopy surowe i półprzetworzone, metale sproszkowane, metalowe: kolanka, kształtki rurowe rozgałęziające, pojemniki,
zawory, złączki rur, pojemniki metalowe: do przechowywania kwasów,
na paliwo płynne, do gazu sprężonego, przewody rurowe centralnego ogrzewania, przewody rurowe instalacji: gazowej, klimatyzacyjnej,
wodociągowej, ściekowej, silosy metalowe, słupy metalowe: linii elektrycznych, telegraficzne, staliwo, stopy stali, stal surowa i półprzetworzona, uliczne metalowe kanały ściekowe, zbiorniki metalowe, żelazostopy, żeliwo surowe i półprzetworzone, 7 części maszyn, przekładnie,
pompy, regulatory: ciśnienia, prędkości obrotowej, rury do kotłów, wymienniki ciepła, tłoki, zawory, 11 armatura bezpieczeństwa i regulacji
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do pieców, in-
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stalacje do: dystrybucji wody, filtrowania powietrza, oczyszczania ścieków, odsalania, ogrzewania, uzdatniania wody, zaopatrzenia w wodę,
urządzenia do: ogrzewania, ujęcia wody, oczyszczania powietrza,
36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, budowa i konserwacja rurociągów i sieci rozdzielczych wodnych, ściekowych i gazowych, montaż naprawa
i konserwacja: maszyn, sprzętu, wyposażenia, alarmów przeciwpożarowych, urządzeń grzewczych, urządzeń grzewczych, urządzeń
elektrycznych, urządzeń klimatyzacyjnych, wykonywanie i naprawa
sieci: elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie
instalacji budowlanych, robót budowlanych wykończeniowych, specjalistycznych prac budowlanych, układanie kabli, 39 dostawa energii
elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii elektrycznej, pobór i dystrybucja wody, transport rurociągami, 40 obróbka plastyczna
metali, odlewanie metali, odlewanie stali, odlewanie żeliwa, obróbka
cieplno-chemiczna metali, obróbka mechaniczna metali, oczyszczanie powietrza, metalurgia proszków, nakładanie powłok na metale,
uzdatnianie wody, 42 badania: techniczne, naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wynajmowanie serwerów www..

(111) 303639
(220) 2016 12 09
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biedronka Prosto do piekarnika
(540)

(210) 465012

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 03.13.09, 02.01.23, 04.01.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny
[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty,
karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu,
ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa, szynka, ekstrakty mięsne, mięso
gotowe do spożycia, przetworzone produkty mięsne, ryby, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 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, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: mięso
i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa, szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia,
przetworzone produkty mięsne, ryby, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 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, reklama i usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem Internetu, reklamy on-line, telewizyjne, radiowe
i banerowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja gadżetów reklamowych, usługi marketingowe,
pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie: działalności
gospodarczej i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, 40 usługi drukowania, 41 usługi organizowania gier
i konkursów.
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(111) 303640
(220) 2015 08 14 K
(210) 465159
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US.
(540) SCOUT+RO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy dla dzieci, mianowicie koszule, t-shirty, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, szorty, spódnice, sukienki, swetry, chusty, kamizelki, kurtki i jesionki, płaszcze przeciwdeszczowe, modne opaski na głowę, kapelusze, wełniane czapki,
paski, bielizna nocna, skarpetki, rajstopy, rękawiczki.
(111) 303641
(220) 2016 12 16
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) BACHOWSKA ANGELIKA, Bielsko-Biała, PL.
(540) BIO PIGMENTS
(540)

(210) 465317

(531) 02.09.15, 17.02.02, 26.15.05, 27.05.01, 26.03.04, 26.04.16
(510), (511) 2 barwniki do tatuaży, tusze do tatuaży, 8 igły do tatuaży, maszynki do tatuaży, 16 materiały i środki dla artystów.
(111) 303642
(220) 2016 12 19
(210) 465342
(151) 2017 10 11
(441) 2017 02 13
(732) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piła, PL.
(540) PROCTANAL
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i inne środki
do celów leczniczych oraz środki sanitarne stosowane w higienie
osobistej, z wyłączeniem produktów i preparatów farmaceutycznych
do leczenia zaburzeń obturacyjnych dróg oddechowych.
(111) 303643
(220) 2016 12 23
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) HUMAN FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) HF HUMAN FOCUS
(540)

(210) 465600

Kolor znaku: niebieski, biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, specjalistyczne doradztwo zawodowe, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, rachunkowość,
przygotowanie listy płac, badania rynkowe, 41 porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, kształcenie
praktyczne, pokazy, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, 42 badania biologiczne, badania chemiczne, badania bakteriologiczne,
badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, inżynieria techniczna, wzornictwo przemysłowe.
(111) 303644
(220) 2016 12 23
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk, PL.

(210) 465609
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(540) NATA SURPRISE
(510), (511) 21 butelki, butelki niemetalowe, butelki na napoje dla
podróżnych, 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 32 napoje
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody
gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki
owocowe, woda stołowa, woda sodowa, napoje z dodatkiem żelków
smakowych, napoje z dodatkiem żelków owocowych, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków
owocowych z dodatkiem żelków owocowych, napoje z dodatkami
smakowymi i aromatami.
(111) 303645
(220) 2016 12 23
(210) 465610
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk, PL.
(540) YES SURPRISE
(510), (511) 21 butelki, butelki niemetalowe, butelki na napoje dla
podróżnych, 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 32 napoje
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody
gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki
owocowe, woda stołowa, woda sodowa, napoje z dodatkiem żelków
smakowych, napoje z dodatkiem żelków owocowych, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków
owocowych z dodatkiem żelków owocowych, napoje z dodatkami
smakowymi i aromatami.
(111) 303646
(220) 2013 09 19 K
(210) 465690
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hanower, DE.
(540) Ringo
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane do celów spożywczych
(z wyjątkiem mąki ziemniaczanej) wyprodukowane lub sporządzone metodą wytłaczania lub grudkowania, jak również w inny sposób, ujęte w klasie 29, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
rodzynki, orzechy laskowe, orzechy ziemne, cashew, ziarna pistacji
i migdały, suszone, prażone, solone i/lub pikantne, mieszanki orzechów do chrupania, owoce suszone, przekąski owocowe, z wyjątkiem wszelkiego rodzaju słodkich produktów, 30 produkty solone/
korzenne na bazie zbóż wyprodukowane lub sporządzone metodą
ekstruzji lub grudkowania, jak również w inny sposób, ujęte w klasie
30, kukurydza prażona [popcorn], przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, słone wypieki, paluszki słone, precle solone.
(111) 303647
(220) 2017 02 27
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(210) 465777

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa, mięso,
wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe ( z wyjątkiem
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piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.

(111) 303648
(220) 2017 02 27
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(210) 465778

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.04.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa, mięso,
wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe ( z wyjątkiem
piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
(111) 303649
(220) 2017 02 27
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(210) 465780

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa, mięso,
wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe ( z wyjątkiem
piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
(111) 303650
(220) 2017 02 27
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(210) 465781

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony, szary
(531) 02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
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(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa, mięso,
wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe ( z wyjątkiem
piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.

(111) 303651
(220) 2017 02 27
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(210) 465784

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony, jasnobrązowy
(531) 02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa, mięso,
wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe ( z wyjątkiem
piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
(111) 303652
(220) 2017 01 03
(151) 2017 09 20
(441) 2017 04 24
(732) MIRAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, PL.
(540) Olini
(540)

(210) 465902

Kolor znaku: zielony, żółty, brązowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje jadalne, 30 zboża, przetworzone ziarna, przekąski
na bazie zbóż, 31 ziarna [zboże], otręby zbożowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Internet olejów jadalnych, zbóż
oraz ich ziaren w formie przetworzonej i nieprzetworzonej.
(111) 303653
(220) 2017 02 21
(210) 465954
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) POLAK-JONKISZ DOROTA, JONKISZ ALEKSANDRA CENTRUM
MEDYCZNE PRZYJAŹNI SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) Centrum Medyczne PRZYJAŹNI
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 26.01.16, 02.09.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje lekarskie.
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(111) 303654
(220) 2017 01 05
(210) 465955
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.22, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 16 Gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury,
ulotki, papierowe materiały: reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, papierowe materiały firmowe, mapy, zaproszenia, dyplomy,
papierowe koperty, papierowe torby, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe
na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony
z zakładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 Sprzedaż, w tym przez
internet artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych,
leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami
sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia
wszelkiego typu-w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach
handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie
na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki,
usługi w zakresie oceny marki,, 36 Wydzierżawianie i wynajmowanie
centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie czynszu,
usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu
nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja
talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z pro-

1137

gramami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku
z programami motywacyjnymi, 37 Wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót
budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe,
wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 Usługi w zakresie
rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów
i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych, i loterii,
organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań : Video, dźwiękowych, usługi
fotografów, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn,
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne
w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania
zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających
gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie
reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie
przedszkoli i oddziałów opieki dziennej (edukacyjnej) nad dziećmi.,
43 Prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych,
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad
dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi (przedszkolakami
i małymi dziećmi), usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz
świadczone w obiektach handlowych, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, szpitale, poradnie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne,
prowadzenie: salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej,, 45 Ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi
pod nieobecność rodziców.

(111) 303655
(220) 2017 01 04
(210) 465956
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 16 Gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury,
ulotki, papierowe materiały: reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, papierowe materiały firmowe, mapy, zaproszenia, dyplomy,
papierowe koperty, papierowe torby, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe
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na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony
z zakładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier,, 28 Losy loteryjne, 35 Sprzedaż, w tym przez
Internet artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych,
leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami
sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia
wszelkiego typu-w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych,
wyceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki,, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych,
wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych,
wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi
związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie
kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów,
kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z programami
lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych
wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów
dystrybuowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 Usługi w zakresie
rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów
i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych, i loterii,
organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań : Video, dźwiękowych, usługi
fotografów, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn,
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów i sprzętu do re-
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alizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne
w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania
zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających
gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie
reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie
przedszkoli i oddziałów opieki dziennej (edukacyjnej) nad dziećmi.,
43 Prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych,
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad
dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi (przedszkolakami
i małymi dziećmi), usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz
świadczone w obiektach handlowych, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, szpitale, poradnie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne,
prowadzenie: salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej., 45 Ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi
pod nieobecność rodziców.

(111) 303656
(220) 2017 01 09
(210) 466036
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Test ciążowy Baby Way Płytkowy RODZINA ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy, niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 5 preparaty do diagnozowania ciąży.
(111) 303657
(220) 2017 01 09
(210) 466037
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Test ciążowy Baby Fast Strumieniowy RODZINA ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: różowy, czerwony, granatowy, niebieski, biały
(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty do diagnozowania ciąży.
(111) 303658
(220) 2017 01 09
(210) 466040
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Test owulacyjny LH Ovumi RODZINA ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: różowy, czerwony, granatowy, niebieski, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty do diagnozowania ciąży.
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(111) 303659
(220) 2017 01 11
(210) 466165
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) DOBIJA ŁUKASZ MMA24.NET, Bielsko-Biała, PL.
(540) MMA24.NET IT’S A FIGHTER’S WORD. WELCOME!
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież w tym kurtki, t-shirty, czapeczki, bezrękawniki,
bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki,
buty, czapeczki, koszule, kurtki, skarpetki, spodnie, 32 napoje izotoniczne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, 35 prezentowanie
odzieży takiej jak koszulki, t-shirty, czapeczki, bezrękawniki, bielizna
damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, buty,
czapki, koszule, kurtki, skarpetki, spodnie w mediach dla sprzedaży,
sprzedaż internetowa.
(111) 303660
(220) 2017 01 13
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 05
(732) YOGO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) FRESH GELATO
(540)

(210) 466225

(531) 27.05.01, 08.01.18, 26.01.16
(510), (511) 30 lody spożywcze, jogurty mrożone będące lodami,
43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, stołówki, jadłodajnie, snack bary, pizzerie, bistra, restauracje, kawiarnie, przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi cateringowe, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, pokazy, wystawy, organizowanie
przyjęć okolicznościowych w zakresie wyżywienia.
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(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO TOWER WARSAW
(540)

Kolor znaku: srebrny, czarny
(531) 29.01.12, 26.13.25, 26.13.25, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub
kartonu, zaproszenia, koperty, foldery, wizytówki, papier firmowy,
kalendarze, gadżety reklamowe z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
usługi bankowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzenie nieruchomościami.
(111) 303663
(220) 2017 01 16
(210) 466276
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO TOWER WARSAW
(540)

(111) 303661
(220) 2017 01 13
(210) 466258
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 19
(732) HERMAN ADAM ROCK FIT, Chełm Śląski, PL.
(540) rockfit
(510), (511) 25 ubrania sportowe, obuwie sportowe, kimona, czapki, chusty na głowę, 28 przyrządy gimnastyczne, rękawice do gier,
ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie
(jako artykuły sportowe), przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 35 prowadzenie usług w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych – próbek, druków,
prospektów, broszur, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej,
reklamy radiowej, 41 prowadzenie usług w zakresie edukacji, informacji o edukacji, informacji o rekrutacji, kultury fizycznej, rozrywki,
usługi instruktorów gimnastyki, usługi poprawienia koordynacji,
organizowanie konkurów edukacyjnych lub rozrywkowych, kursy
korespondencyjne dotyczące poprawy zdrowia i koordynacji fizycznej, nauczanie filipińskich sztuk walki sportowej nieuzbrojoną ręką,
organizowanie i prowadzenie obozów sportowych, obsługi urządzeń sportowych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych sportowych, organizowanie zawodów sportowych, udostępnianie sprzętu do karaoke, wypożyczanie sprzętu sportowego
z wyjątkiem pojazdów, usługi instruktora karate, produkcja filmów,
prowadzenie pokazów sportowych.

Kolor znaku: srebrny
(531) 26.03.01, 26.03.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub
kartonu, zaproszenia, koperty, foldery, wizytówki, papier firmowy,
kalendarze, gadżety reklamowe z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), czcionki drukarskie, matryce do ruku ręcznego, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
usługi bankowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzenie nieruchomościami.

(111) 303662
(151) 2017 10 03

(111) 303664
(151) 2017 09 26

(220) 2017 01 16
(441) 2017 06 19

(210) 466275

(220) 2017 01 16
(441) 2017 06 05

(210) 466304
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(732) HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) EyeVi
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.13.25, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: farmaceutyków, naturalnych środków leczniczych, suplementów diety, preparatów dietetycznych i odżywczych, 44 udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi.
(111) 303665
(220) 2017 01 17
(210) 466334
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOTERAZ
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, pod-
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kładki 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 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, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie,
udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu
internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji
użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb
użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych
forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych,
usługi transmisyjne w sieci WWW, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów,
czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry,
treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników
do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń
elektronicznych, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, 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 odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
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,
zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci
lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć i materiałów wideo,
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
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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, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk
teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub
rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci
telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi edukacyjne
i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez
użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie dzienników elektronicznych
i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych oraz
pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia
baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych
i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób trzecich
oraz tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub innych
treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację,
tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami
trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie
przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych
na rzecz osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz
pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową,
przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie,
współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie,
powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów,
tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych
i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting treści multimedialnych,
utrzymywanie na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych
i edukacyjnych usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie
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na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 45 przedstawianie osób i tworzenie
sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób.

(111) 303666
(220) 2017 01 18
(210) 466406
(151) 2017 10 27
(441) 2017 06 26
(732) RUTKOWSKI ANTONI ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,
Białystok, PL.
(540) rutkowski development
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa
architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, gadżety reklamowe,
mianowicie: breloki, kubki, smycze, długopisy, słodycze, segregatory, notatniki, papier firmowy, wizytówki, torby, banery reklamowe
w formie wydruków wielkoformatowych, przyczepy reklamowe,
ubrania firmowe, identyfikatory, kaski ochronne, odzież ochronna,
samochody, nośniki reklamowe pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama
i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo finansowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną
z marketingiem gruntów dla budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, 36 usługi
developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania,
doradztwo inwestycyjne, usługi bankowe, usługi finansowe, usługi
ubezpieczenia, pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami,
usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanie
nieruchomościami, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany,
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicz-
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no-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych, budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni i obiektów magazynowych,
wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, 42 usługi
developerskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, 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 w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz,
planowanie urbanistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie trawników,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, kawiarnie,
restauracje.

(111) 303667
(220) 2017 01 20
(210) 466459
(151) 2017 10 19
(441) 2017 05 22
(732) LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) DANIEL’S DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole
do kąpieli, mydła lecznicze, 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 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, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych klasach wzbogacające
smak lub zapach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy
do napojów, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności, usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone
przez gabinety terapeutyczne.
(111) 303668
(220) 2017 01 20
(210) 466460
(151) 2017 10 19
(441) 2017 05 22
(732) LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) DANIEL’S DIET
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające,
sole do kipieli, mydła lecznicze, 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 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
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do celów farmaceutycznych, preparaty określane jako suplementy
żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych klasach wzbogacające smak lub zapach, napoje z dodatkiem soków owocowych,
syropy do napojów, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone
przez salony piękności, usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze
świadczone przez gabinety terapeutyczne.

(111) 303669
(220) 2017 01 20
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) SZEWC PAWEŁ CARP-GRAVITY, Police, PL.
(540) WILD KRILL
(540)

(210) 466462

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 03.09.10, 03.09.23, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły sportowe, sprzęt wędkarski, 31 karma dla
zwierząt.
(111) 303670
(220) 2017 01 23
(210) 466487
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Grand Video Awards
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, granatowy
(531) 01.05.23, 26.01.10, 26.03.01, 26.15.01, 26.15.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 303671
(220) 2017 01 23
(210) 466527
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) BORAWSKI MICHAŁ MB SPORT, Korzeniówka, PL.
(540) I WUSHU
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoróżowy, niebieski
(531) 04.03.03, 23.01.01, 23.01.25, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 24 ręczniki, 25 odzież, dresy, bluzy, spodnie, spodenki,
kurtki, skarpety, koszule, koszulki, odzież sportowa, komplety sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe, bluzy sportowe, stroje
sportowe, w szczególności stroje do sportów walki, takich jak wushu,
kurtki jako odzież sportowa, topy sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające
wilgoć, bielizna sportowa, w tym bielizna termoaktywna, kostiumy
i stroje gimnastyczne, buty treningowe [obuwie sportowe], w szczególności obuwie, do treningu sportów i sztuk walki, paski [odzież]
w szczególności paski do zaciśnięcia kimon (datejime), 28 sprzęt
do treningu sztuk walki w szczególności kije z tworzywa sztucznego,
szable, miecze, halabardy, łańcuchy, miecze haki, włócznie, kije, cepy,
i inna broń biała, tarcze oraz stojaki na bronie wykorzystywane jako
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sprzęt do treningu w sztukach walki, pokrowce i futerały na sprzęt
do treningu sportów i sztuk walki, torby specjalnie przystosowane
do sprzętu sportowego, w szczególności sprzętu do treningu sportów walki .

(111) 303672
(220) 2017 01 25
(210) 466590
(151) 2017 10 06
(441) 2017 05 29
(732) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(540) Mój Wybór Margaryna Rodzinna
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, zielony, biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.19, 26.01.15, 26.01.18, 26.03.06, 26.03.07
(510), (511) 29 margaryna.
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wą, usługi detaliczne związane z kawą, herbatą, kakao, kapsułkami
z kawą, paczkowaną i gotową żywnością, książkami, przyrządami
kuchennymi i zastawą stołową świadczone za zamówieniem pocztowym, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów motywacyjnych w celu promocji zakupu i sprzedawania kawy, herbaty,
kakao, kapsułek z kawą, paczkowanej i gotowej żywności, książek,
przyrządów kuchennych i zastawy stołowej, obsługa programów lojalnościowych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio wymienionych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi związane z restauracjami i kateringiem, usługi restauracji samoobsługowych, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie,
usługi w zakresie żywności na wynos, usługi w zakresie prowadzenia
kawiarni i pijalni kawy, usługi restauracji z jedzeniem na wynos, usługi w zakresie zaopatrzenia biur w kawę, świadczone biurom usługi
w zakresie dostawy kawy, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności i napojów
na wynos, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych.

(111) 303675
(220) 2006 01 15 K
(210) 466610
(151) 2017 10 13
(441) 2017 04 24
(732) ZAKŁAD WYTWÓRCZY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH
INTERGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry, PL.
(540) INTERGAZ
(540)

(111) 303673
(220) 2017 01 25
(210) 466598
(151) 2017 10 27
(441) 2017 06 26
(732) GURZYŃSKA IZABELA NITROSYSTEM, Małki, PL.
(540) TurboGrosik
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 303674
(220) 2016 03 09 K
(210) 466609
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) Caffé Nero Group Limited, Londyn, GB.
(540) CAŁA NADZIEJA W KAWIE
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka
i preparaty zbożowe, herbatniki, ciasteczka, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, batony czekoladowe, owoce w polewie czekoladowej,
orzechy w polewie czekoladowej, ziarenka kawy w polewie czekoladowej, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy, lód, makarony, ciasta, tarty i puddingi, ciastka, słodziki, aromaty, gotowe posiłki i przekąski mianowicie posiłki
składające się głównie z makaronu lub ryżu, gotowe posiłki składające się głównie z chleba, krakersów i/lub ciasteczek, preparowane
[przetworzone] posiłki i przekąski, mianowicie, kanapki, pizze, kanapki typu wrap i panini, przekąski na bazie zbóż, przekąski gotowe
do spożycia na bazie czekolady, przekąski o smaku sera, mianowicie,
chipsy kukurydziane, kukurydza prażona, popcorn, krakersy, kulki
serowe i dmuchane kuleczki serowe, kapsułki z kawą, substytuty
kawy, napoje kawowe i espresso, napoje na bazie kawy i/lub espresso, napoje bezalkoholowe i drinki bezalkoholowe na bazie kawy,
kawa mielona i ziarnista, esencje i wyciągi z kawy, herbata ziołowa,
napoje na bazie herbaty, kakao i preparaty na bazie kakao, napoje
kakaowe, biszkopty, słodkie babeczki typu muffin, bułeczki pszenne,
placki oraz preparaty i mieszanki do produkcji wyżej wymienionych
produktów, muesli i batoniki muesli, kanapki tostowe, sosy, syropy,
posypki i masy do smarowania, wanilia, szerbety i sorbet, lody smakowe i mrożone wyroby cukiernicze, czekolada i wanilia w proszku,
syropy smakowe do napojów, sosy owocowe, nadzienia, owsianka,
płatki owsiane, 35 zarządzanie biznesowe, usługi w zakresie reklamy i administracji związane z usługami kafeterii, restauracji, sklepu
z kawą, baru z przekąskami i usługami kateringowymi, usługi franchisingu związane z usługami kafeterii, restauracji, sklepu z kawą, baru
z przekąskami i usługami kateringowymi, mianowicie udzielanie
wsparcia biznesowego przy zakładaniu i/lub prowadzeniu restauracji, kawiarni, pijalni kawy i barów przekąskowych, usługi sklepów
detalicznych związane z kawą, herbatą, kakao, kapsułkami z kawą,
paczkowaną i gotową żywnością, książkami, przyrządami kuchennymi i zastawą stołową, usługi sklepów detalicznych on-line związane
z kawą, herbatą, kakao, kapsułkami z kawą, paczkowaną i gotową
żywnością, książkami, przyrządami kuchennymi i zastawą stoło-

Kolor znaku: biały, zółty, niebieski
(531) 01.15.05, 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania
i kontrolno-sterujące, gazomierze (liczniki gazu), części zamienne
gazomierzy, 11 części zamienne reduktorów gazu, osprzęt, akcesoria i armatura gazownicza, reduktory gazu, 37 naprawy, remonty,
montaż, nadzór oraz usługi konserwacyjne i serwisowe w zakresie:
reduktorów ciśnienia gazu, układów analitycznych gazu, chromatografów procesowych oraz analizatorów składu gazu, kompletnych
stacji redukcyjno-pomiarowych gazu, oraz wyposażenia i urządzeń
systemów zasilania gazowego, usługi w zakresie nadzoru, montażu,
naprawy, remontu, obsługi i konserwacji gazomierzy, reduktorów
gazowych oraz systemów zasilania gazowego, 42 usługi w zakresie
projektowania gazomierzy, reduktorów gazowych oraz systemów
zasilania gazowego, projektowanie w zakresie gazownictwa.
(111) 303676
(220) 2017 01 26
(210) 466741
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) organic farma zdrowia
(540)

Kolor znaku: jasnooliwkowy, ciemnooliwkowy, biały
(531) 03.13.01, 03.13.24, 05.03.13, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy,
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mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy-przyprawy, przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze,
ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
pasza 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
z wyjątkiem piwa, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 303677
(220) 2017 01 27
(210) 466798
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI I RADCOWIE
PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) djP DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI I RADCOWIE
PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych.
(111) 303678
(220) 2017 01 30
(210) 466852
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów, PL.
(540) PIRUU
(510), (511) 20 meble, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, pościel-oprócz bielizny
pościelowej, poduszki, półki biblioteczne, pulpity, stoliki ruchome
pod komputery, stoły, szafki zamykane, taborety, wyroby wikliniarskie, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa, firanki, koce, obrusy,
prześcieradła na łóżka, kapy na łóżka, ręczniki, ścierki kuchenne, zasłony z tkaniny lub tworzyw sztucznych, kołdry, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: mebli, pościeli oraz wyposażenia wnętrz
a mianowicie: mebli pokojowych, kuchennych. materaców, luster,
ramek do obrazów, przyborów oraz pojemników kuchennych i gospodarstwa domowego, a mianowicie: przyborów kuchennych,
garnków, wiader i rondli żelaznych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych, małych ręcznych narzędzi do siekania, mielenia, wyciskania,
grzebieni, gąbek, sprzętu do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, świec dekoracyjnych, serwetek papierowych, serwetek tekstylnych, podkładek pod szklanki, podkładek
na stół, podkładek pod garnki, tekstyliów i substytutów tekstyliów,
narzut na łóżka, obrusów, wyrobów wikliniarskich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 303679
(220) 2017 01 30
(210) 466857
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) ŚLĘK DANUTA FIRST STEPS IN ENGLISH, Piła, PL.
(540) Vermilion
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, czerwony, pomarańczowy, różowy,
szary
(531) 03.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, elektroniczne tablice wyświetlające, kasety wideo, optyczne nośniki danych, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, płyty kompaktowe [audio-wideo], programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
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programy komputerowe nagrane, 16 albumy do wklejania, czasopisma [periodyki], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały do modelowania,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), podręczniki [książki], prospekty, przezrocza [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, śpiewniki,
wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], zeszyty do pisania lub
rysowania, 41 edukacja religijna, fotografia, informacja o edukacji,
informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, szkoły z internatem, tłumaczenia, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.

(111) 303680
(220) 2017 02 27
(210) 466978
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) MIKOŁAJEWSKA EMILIA, Bydgoszcz, PL.
(540) KINESIOTAPING W LOGOPEDII
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
edukacyjne i instruktażowe, edukacja dorosłych, edukacja zawodowa, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną.
(111) 303681
(220) 2017 02 01
(210) 466987
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Duet
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(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, 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 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, 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, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towa-
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ry i usługi, w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub usług,
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, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio
i telewizję.
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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, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio
i telewizję.

(111) 303683
(220) 2017 02 01
(210) 466998
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy BIANCO coconut wafers NEW LIMITED EDITION
(540)

(111) 303682
(220) 2017 02 01
(210) 466988
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DUET
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(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, 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 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, 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, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub usług,
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,

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, brązowy, różowy, zielony,
niebieski
(531) 01.01.02, 01.01.17, 05.01.12, 05.07.06, 05.07.22, 08.01.09,
08.01.25, 25.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.16, 27.05.01,
29.01.15, 25.07.20, 19.03.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 303684
(220) 2017 02 02
(210) 467052
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) Xella Deutschland GmbH, Duisburg, DE.
(540) E-TERM BLOK
(510), (511) 17 produkty do izolacji powierzchni budynku, izolacyjne panele ścienne, materiały izolacyjne, materiały termoizolacyjne,
19 materiały budowlane (niemetalowe), w szczególności naturalne
i sztuczne kamienie, ścienne materiały budowlane, niezbrojone bloki
i belki i panele budowlane wykonane z betonu komórkowego, betonu, betonu porowatego, pianobetonu lub wapiennego piaskowca,
komponenty jako materiały budowlane niemetalowe, w szczególności wapienny piaskowiec, cegły, płyty ceglane, płyty z drążonych
bloczków betonowych, cement, beton lekki, suchy beton, elementy
prefabrykowane (niemetalowe) do budowy budynków, ścian i sufitów, elementy prefabrykowane wykonane z piaskowca wapiennego
lub płyty pilśniowej, mobilne ścianki działowe niemetalowe, żelbetowe elementy budowlane.
(111) 303685
(220) 2017 02 03
(210) 467084
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) POLSKIE TATRY SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) AQUA PARK ZAKOPANE
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.03.02, 01.03.12, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.25, 27.05.01,
29.01.13
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(510), (511) 39 usługi dystrybucji czasopism i gazet, usługi dystrybucji
towarów, usługi dystrybucji wody, usługi informacyjne o składowaniu,
usługi składowania towarów, usługi magazynowania, usługi wynajmowania magazynów, usługi organizowania podróży, usługi organizowania wycieczek, usługi rezerwacji miejsc podróży, usługi w zakresie
biur turystycznych i zwiedzania, usługi pakowania produktów, usługi
pośrednictwa transportowego, usługi przewożenia ładunków, usługi
spedycyjne, informacja o transporcie, usługi taksówkowe, usługi transportowe i składowania odpadów, usługi w zakresie transportu sanitarnego, usługi wynajmowania garaży, usługi wynajmowania miejsc parkingowych, usługi wynajmowania pojazdów, usługi wynajmowania
samochodów i przyczep, 41 usługi fotograficzne w zakresie robienia
zdjęć, reportaże fotograficzne, tłumaczenia, wynajem namiotów, usługi związane z organizacją i prowadzeniem dyskotek, usługi w zakresie
edukacji, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie kultury fizycznej polegające
na organizowaniu: zajęć gimnastycznych, aerobiku, calaneticsu, ćwiczeń w siłowni, usługi udostępniania w celu użytkowania sal do gier,
udostępnianie do użytkowania sal kinowych, usługi w zakresie kursów
korespondencyjnych, usługi nauczania, nauczanie korespondencyjne,
usługi organizowania loterii, lunaparki, usługi nagrań dźwiękowych,
organizowania obozów sportowych, obozy turystyczne, obozy wypoczynkowe, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia konferencji, usługi organizowania i prowadzenia
kongresów, usługi organizowania i prowadzenia seminariów, usługi
organizowania i prowadzenia sympozjów, usługi organizowania i prowadzenia zjazdów, usługi organizowania konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi organizowania konkursów piękności, usługi
organizowania spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie zabaw, usługi w zakresie produkcji filmów,
organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestr, parki rozrywki, usługi w zakresie produkcji filmów, produkcja filmów na kasetach
wideo, przedstawienia teatralne, przedszkola, publikacja książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rezerwacja miejsc
na widowiska, sale koncertowe, tresura zwierząt, usługi studia nagrań,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem kortów tenisowych,
wynajmowanie stadionów, wynajem kamer wideo, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczania sprzętu
dla kin, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, 43 domy dla ludzi w podeszłym wieku, domy turystyczne, kafeterie, kantyny, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, motele, usługi rezerwacji noclegów, usługi
wynajmu noclegów, usługi zakwaterowania na obozy wakacyjne,
usługi agencji zakwaterowania, rezerwacje hotelowe, rezerwacje
kwater, pensjonaty, rezerwacje miejsc w pensjonatach, wynajem namiotów, wynajmowanie sal na posiedzenia, zakwaterowanie obozów
turystycznych i wypoczynkowych, udostępnianie terenu i urządzeń
na kempingi, 44 usługi w zakresie zabiegów chirurgicznych drzew,
usługi w zakresie fizykoterapii, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie
salonów fryzjerskich, usługi w zakresie łaźni publicznych, usługi manicure, usługi w zakresie masażu, usługi w zakresie ogrodnictwa krajobrazowego, usługi w zakresie pomocy medycznej, sanatoria, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi stomatologiczne, usługi projektowania ogrodów, usługi pielęgnacji trawników.

(111) 303686
(220) 2017 02 03
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy BIANCO coconut
(540)

(210) 467113

Kolor znaku: niebieski, żółty, złoty, biały, brązowy, zielony
(531) 05.07.06, 08.01.09, 19.03.05, 24.09.03, 24.09.09, 27.05.01,
25.07.15, 29.01.15
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(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(111) 303687
(220) 2017 02 03
(210) 467115
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy BIANCO coconut LIMITED EDITION
(540)

Kolor znaku: różowy, ciemnoczerwony, złoty, biały, niebieski,
brązowy, czarny, beżowy
(531) 01.01.02, 01.01.10, 05.07.06, 08.01.09, 19.03.05, 24.09.03,
24.09.09, 25.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 303688
(220) 2017 02 06
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) STOWARZYSZENIE TARGOWA 62, Łódź, PL.
(540) teatr szwalnia
(540)

(210) 467148

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.11, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.04
(510), (511) 41 produkcje teatralne, wystawianie spektakli teatralnych, produkcja widowisk teatralnych, reżyserowanie spektakli
teatralnych, reżyserowanie widowisk teatralnych, usługi produkcji
teatralnych, rozrywka teatralna, produkcja filmów, pokazy filmowe,
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych prowadzenie festiwali filmowych, edukacja, obozy letnie [rozrywka i edukacja].
(111) 303689
(220) 2017 02 08
(210) 467293
(151) 2017 10 06
(441) 2017 05 22
(732) INTERNATIONAL COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SZCZĘŚLIWA 13 W RADIU WAWA-LISTA PRZEBOJÓW
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, komiksy, prospekty, mapy, kalendarze książki, portrety, wydruki
graficzne, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy
filmowej, reklamy prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania zbiorami
informatycznymi, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych,
poczty elektronicznej, przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości,
41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji z zakresu obsługi komputerów, edukacji z zakresu obsługi połączeń internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radio-
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wej, rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk
lub widowisk i koncertów, produkcji filmów, usług studia nagrań,
nagrywanie filmów na taśmach wideo i nośnikach magnetycznych,
produkcja filmów na taśmach wideo i nośnikach magnetycznych,
produkcja fotoreportaży, usługi prezenterów muzyki, obsługi konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikrowydawnictwa,
wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, 42 prowadzenie usług
w zakresie: programowania komputerów, doradztwa w zakresie
sprzętu komputerowego, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, 45 prowadzenie usług w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej, zarządzania i administrowania
prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej.

(111) 303690
(220) 2017 02 08
(210) 467296
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) Edison International Concept & Agencies B.V., Naarden, NL.
(540) SUPER ZWIERZAKI
(510), (511) 6 metalowe puszki zbiorcze, 9 karty dźwiękowe, czytniki kart dźwiękowych, oprogramowanie, 16 albumy kolekcjonerskie,
karty do kolekcjonowania, materiały drukowane, książeczki do kolorowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 28 przedmioty do zabawy, gry, karty do gry, 36 wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi.
(111) 303691
(220) 2017 02 09
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) LOCUSS RENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) LOCUSS GROUP
(540)

(210) 467354

Kolor znaku: szary, biały
(531) 14.05.01, 14.05.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.02,
26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości: usługi związane z administrowaniem budynkami,
wynajem lokali, obrót nieruchomościami i lokalami, dzierżawa, wycena nieruchomości, finansowanie, pośrednictwo w zamianie domów i lokali, działek, wynajmowanie powierzchni biurowych, administrowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi
informacyjne w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w udzielaniu
kredytów na nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach ubezpieczenia, usługi
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, usługi maklerskie,
usługi w zakresie zarządzania kapitałem włącznie z usługami dysponowania portfelem wekslowym, 42 ekspertyzy techniczne nieruchomości, usługi projektowe w zakresie budownictwa ogólnego,
usługi projektowe wyposażenia wnętrz i dekoratorstwa, doradztwo
budowlane.
(111) 303692
(220) 2017 02 13
(210) 467472
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) LUCKY FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) LUCKY FISH
(510), (511) 29 żywność z ryb i potrawy rybne, filety rybne, ryby
konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby solone, konserwy rybne, przetwory rybne, owoce morza nieżywe, homary nieżywe, kawior, krewetki nieżywe, langusty nieżywe, raki nieżywe,
mięczaki nieżywe, ostrygi nieżywe, skorupiaki i mięczaki nieżywe, żywność ze skorupiaków i mięczaków, 30 sushi, 31 ryby żywe,
skorupiaki i mięczaki żywe, rośliny świeże, owoce morza żywe,
35 sprzedaż żywności z ryb i potraw rybnych, filetów rybnych, ryb
konserwowanych, ryb żywych i nieżywych, ryb puszkowanych, ryb
solonych, konserw rybnych, przetworów rybnych, sprzedaż owo-
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ców morza, homarów, kawioru, krewetek, langust, raków, mięczaków, ostryg, skorupiaków i mięczaków, żywności ze skorupiaków
i mięczaków, sprzedaż sushi, pośrednictwo w sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych towarów, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży hurtowej i detalicznej, zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa
handlowego, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja materiałów
promocyjnych i reklamowych, prace biurowe.

(111) 303693
(220) 2017 02 13
(210) 467520
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 05
(732) ZDEBEL BEATA, ZDEBEL ARKADIUSZ SPÓŁKA CYWILNA,
Piekary Śląskie, PL.
(540) apteka zdrowit
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, zwłaszcza o tematyce leczniczej, poradniki, kalendarze, prospekty, informatory, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, chusteczki higieniczne, 35 usługi prowadzenia aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna produktów farmaceutycznych, medycznych,
sanitarnych i zdrowotnych, reklama, promocja, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie
lub sklepie internetowym z towarami: produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały dentystyczne, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, produkty weterynaryjne, aparatura i instrumentu chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, suplementy diety, środki do odchudzania, preparaty
witaminowe, zioła lecznicze, mieszanki ziołowe, herbaty, herbaty
lecznicze, maść do celów leczniczych, żele dla celów leczniczych,
materiały i środki opatrunkowe, materiały i środki higieniczne,
szampony lecznicze, pasty do zębów, w szczególności lecznicze,
środki dezynfekcyjne, artykuły i akcesoria ortopedyczne, sprzęt
medyczny, artykuły do pielęgnacji i higieny ciała, artykuły kosmetyczne, przyrządy pomiarowo-kontrolne, w tym aparaty do mierzenia ciśnienia, ciepłoty ciała, glukometrów i innych mających zastosowanie w profilaktyce zdrowia, artykuły ortopedyczne, bandaże
elastyczne, bandaże gipsowane, butelki dla niemowląt, smoczki
do butelek dla niemowląt, igły do celów medycznych, inhalatory, irygatory do celów medycznych, prezerwatywy, termometry
do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, zamknięcia do butelek do karmienia, gryzaki dla niemowląt, ściągarki mleka, aparaty do karmienia piersią, łyżki i pojemniki
do podawania leków, kroplomierze do celów medycznych, worki
na lód do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych,
igły do strzykawek, cewniki, bańki lekarskie, środki antykoncepcyjne nie chemiczne, wkładki ortopedyczne, bandaże usztywniające
elastyczne, nakolanniki ortopedyczne, rękawice do celów medycznych, przyrządy do masażu kosmetycznego, pończochy przeciw
żylakom, pasy przepuklinowe, podkładki zapobiegające odleżynom, rozpylacze do celów medycznych, preparaty witaminowe
i mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, wyroby
medyczne, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie internetowego serwisu
medycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych.
(111) 303694
(220) 2017 02 13
(210) 467548
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) EXELENTO LTD MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CHOCO LOCO
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(540)

Kolor znaku: brązowy, niebieski, biały
(531) 02.09.04, 21.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 303695
(220) 2017 02 14
(210) 467572
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) TRANSFERDRUKPAPIER DOLINSKA I ŁABUZ SPÓŁKA JAWNA,
Tuszyn, PL.
(540) TransferdrukPAPIER
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.05.25, 26.04.09
(510), (511) 16 papier, papier powlekany, karton, tektura, druki, materiały drukowane.
(111) 303696
(220) 2017 02 15
(210) 467629
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 18
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TRANSBUPREMAX
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów
medycznych, napoje lecznicze, preparaty balsamiczne aromatyczne
do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, środki przeciw migrenie.
(111) 303697
(220) 2017 02 15
(210) 467633
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 18
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) ziemovit duo active
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.
(111) 303698
(220) 2017 02 16
(210) 467703
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn, PL.
(540) Helios
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy
(531) 01.05.25, 01.13.01, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mieszanki piekarskie do produkcji chleba.
(111) 303699
(220) 2017 02 16
(210) 467671
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) BMC Budujemy Twoje marzenia

Nr 3/2018

(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo w pozyskiwaniu
finansowania z banków i innych instytucji, doradztwo podatkowe,
usługi finansowe, usługi tworzenia funduszu inwestycyjnego, usługi
tworzenia struktury inwestycji, przygotowywanie dokumentacji biznesowej, w tym biznes plany, prognozy finansowe, finansowa dokumentacja kredytowa, wszystkie powyższe związane z obsługą rynku
nieruchomości, ubezpieczenia wszelkiego typu, działalność multiagencji kredytowych, agencji brokerskich, informacje o ubezpieczeniach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży i najmie nieruchomości mieszkaniowych, biurowych,
komercyjnych, realizacja inwestycji mieszkaniowych lub komercyjnych, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów,
wynajem nieruchomości, w tym wynajmowanie lokali usługowych
i mieszkalnych, 37 budownictwo, budownictwo mieszkalne, budownictwo przemysłowe, działalność deweloperska-wielomieszkaniowa
związana z budownictwem, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, czyszczenie budynków, informacja budowlana, instalowanie
drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, lakierowanie, malowanie, murowanie, montaż rusztowań,
niszczenie szkodników, renowacja mebli, tapetowanie, tynkowanie,
rozbiórka budynków, tapicerowanie mebli, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 43 biura
zakwaterowania (hotele, pensjonaty), domy turystyczne, hotele dla
zwierząt, motele, pensjonaty, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, rezerwacja miejsc w hotelach,
pensjonatach, motelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi tymczasowego zakwaterowania,
usługi restauracyjne, wynajem budynków przenośnych, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 303700
(220) 2017 03 21
(210) 467684
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) PISKAŁA ADAM PHUT HAKA, Rejowiec Fabryczny, PL.
(540) IZOFLOR
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
338371
374845
383343
385035
390553
392057
394745
400776
404889
406200
409684
410137

13/2008
25/2010
14/2011
17/2011
01/2012
03/2012
08/2012
18/2012
01/2013
03/2013
12/2013
11/2013

412696
415304
417617
417802
426844
427811
428289
428936
430434
430817
431261
431262

15/2013
20/2013
24/2013
24/2013
15/2014
16/2014
17/2014
18/2014
21/2014
22/2014
22/2014
22/2014

Nr 3/2018
435240
435533
435804
438053
438055
438579
438850
439838
440075
441473
441745
442419
442445
443635
444167
445213
445802
445885
446707
446925
448484
448841
448891
449145
449209
449689
451024
451373
451662
451866
451992
452357
452532
453056
453057
453058
453110
453128
454592
454654
454665
454694
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04/2015
04/2015
05/2015
10/2015
10/2015
11/2015
11/2015
13/2015
13/2015
16/2015
16/2015
18/2015
18/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015
3/2016
3/2016
4/2016
4/2016
4/2016
5/2016
8/2016
9/2016
9/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
15/2016
15/2016
15/2016
21/2016

455289
456326
457500
457613
458081
458771
458855
459229
460035
460215
460341
461962
465367
466164
466333
466364
466511
466807
467112
467561
467613
468070
468128
468131
468193
468781
469211
469322
469363
470588
471332
471635
471676
471996
472556
472558
472645
472960
473313
473539
474771

U
U
U
U
U
21/2016
23/2016
U
U
U
U
ZT23/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
360930
363903
392996
392997
398299
398300
398375
404972
404973
414288
414290
414726

01/2010
06/2010
05/2012
05/2012
14/2012
14/2012
14/2012
01/2013
01/2013
18/2013
18/2013
19/2013

414992
421713
425916
425917
427791
430433
434053
437331
437934
438180
438527
440702

19/2013
05/2014
13/2014
13/2014
16/2014
21/2014
05/2015
08/2015
10/2015
10/2015
11/2015
14/2015

440898
440899
446724
447497
447500
447502
447725
448042
448043
448317
448423
450318
450940
450941
452948
452953
452955
454265
454440
454442
455281
455997
457705
458882
461060
461732
462019
462577
462671
464624
464775
465088
466375
467047
467082
467406
468103
468362
469495
469958
470132
470259
470591
470915
471101
471583
472041
472471
472472
472473
472677
472678
472679
472683
472728
472780
472998
473052
473276
473376

15/2015
15/2015
25/2015
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
2/2016
2/2016
2/2016
3/2016
6/2016
8/2016
8/2016
12/2016
12/2016
12/2016
14/2016
14/2016
14/2016
U
14/2016
U
17/2016
U
U
ZT11/2017
ZT02/2017
ZT01/2017
U
U
ZT08/2017
ZT08/2017
U
ZT13/2017
U
U
U
ZT30/2017
U
U
ZT27/2017
U
U
U
U
U
ZT31/2017
ZT31/2017
ZT31/2017
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT33/2017
U
ZT35/2017
U
U
U
U

1149
474102
474605
474606
474647
474808
475026
475028
475045
475056
475103
475104
475232
475329
475334
475351
475555
475574
475575
475578
475579
475580
475581
475582
475583
475584
475585
475588
475593
475609
475610
475614
475620
475787
475859
475902
475909
475991
476046
476051
476066
476121
476210
476211
476253
476274
476284
476347
476387
476392
476592
476604
476694
476950
477330
477452
478139
478424
478790
478828

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT44/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
269862
327986
328212
351509
356363
357490
368200
368642
368643
370206
370497
373424
374854
374926
377698
380068
380070
381670
381671
382694
382701
383322
385351
385352
386369
386909
387121
387143
387263
388549
388876
389387
391222
391451
391519
392689
393843
393856
394069
395379
396193
397540
398014
399139
399269
399277
399501
400088
400959
400960
402849
404915
405740
406097
409525
410877
412267
412270

06/2004
22/2007
22/2007
10/2009
18/2009
20/2009
14/2010
14/2010
14/2010
17/2010
18/2010
23/2010
25/2010
25/2010
04/2011
09/2011
09/2011
12/2011
12/2011
13/2011
13/2011
14/2011
18/2011
18/2011
19/2011
20/2011
21/2011
21/2011
21/2011
23/2011
24/2011
25/2011
02/2012
02/2012
02/2012
04/2012
06/2012
06/2012
07/2012
09/2012
10/2012
12/2012
13/2012
15/2012
15/2012
15/2012
16/2012
17/2012
19/2012
19/2012
22/2012
01/2013
02/2013
03/2013
10/2013
12/2013
14/2013
14/2013

413886
415572
416099
416495
418890
419907
420752
420753
420815
420984
421048
422056
422734
422735
422904
423225
423630
423844
424163
424389
425141
425951
426288
426582
426837
427577
429088
429474
429484
429572
429874
430668
431424
431952
432302
432315
432458
432966
432972
433020
433067
433068
433537
434303
434895
435039
435815
436383
436386
436395
436666
437097
437845
438124
439209
439210
440327
440834

17/2013
20/2013
21/2013
22/2013
26/2013
02/2014
03/2014
03/2014
03/2014
04/2014
04/2014
06/2014
07/2014
07/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
14/2014
14/2014
15/2014
16/2014
18/2014
19/2014
19/2014
19/2014
20/2014
21/2014
23/2014
24/2014
24/2014
24/2014
25/2014
26/2014
26/2014
26/2014
26/2014
26/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
06/2015
06/2015
07/2015
08/2015
10/2015
10/2015
12/2015
12/2015
14/2015
15/2015

440914
440961
440962
440966
441199
441380
441743
441939
442034
442074
442111
442208
442517
442595
442639
442669
442785
442791
442929
443144
443152
443207
443301
443481
443502
443933
444077
444078
444098
444101
444103
444105
444108
444113
444151
444172
444520
444521
444558
444782
444950
444951
445032
445070
445089
445273
445320
445664
445795
445966
445969
446129
446131
446138
446187
446287
446289
446740
446812
446828
447216
447291
447814
447839
447848
447854
447974

15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
16/2015
21/2015
17/2015
17/2015
17/2015
17/2015
17/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
19/2015
19/2015
21/2015
19/2015
19/2015
20/2015
20/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
24/2015
24/2015
24/2015
24/2015
24/2015
24/2015
24/2015
24/2015
25/2015
26/2015
26/2015
26/2015
01/2016
02/2016
02/2016
02/2016
02/2016
02/2016
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448431
448767
448772
448788
448832
448833
448834
448840
448871
448903
448956
448960
449030
449033
449043
449055
449117
449222
449228
449230
449263
449271
449467
449568
449654
449952
449960
450028
450173
450185
450418
450695
450831
450872
450982
451094
451146
451157
451203
451205
451225
451256
451281
451294
451325
451409
451418
451432
451466
451564
451572
451621
451625
451628
451637
451660
451965
452004
452010
452083
452112
452275
452276
452278
452404
452405
452433

03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
05/2016
05/2016
05/2016
06/2016
06/2016
06/2016
06/2016
06/2016
10/2016
07/2016
07/2016
15/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
10/2016
12/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
12/2016
11/2016
11/2016
11/2016
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452435
452516
452535
452550
452599
452608
452655
452657
452668
452679
452745
452771
452783
453108
453137
453233
453234
453287
453288
453631
453632
453633
453634
453647
453668
453714
453746
453786
453789
453852
453970
454011
454031
454036
454050
454054
454060
454067
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11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
21/2016
12/2016
12/2016
12/2016
15/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
21/2016
14/2016
14/2016

454072
454080
454340
454345
454353
454449
454527
454530
454639
454650
454678
454731
454781
454984
455230
455248
455357
455412
455521
455550
455662
456065
456446
456447
456849
457075
457098
457105
457169
457443
457747
458034
458071
458133
458383
458649
458815
460217

14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016
15/2016
15/2016
15/2016
21/2016
21/2016
15/2016
15/2016
14/2016
17/2016
17/2016
13/2016
16/2016
16/2016
18/2016
16/2016
17/2016
17/2016
17/2016
14/2016
17/2016
17/2016
17/2016
15/2016
20/2016
17/2016
16/2016
17/2016
16/2016
17/2016
17/2016
21/2016

100
PRZENIESIENIE PRAWA OCHRONNEGO
W STOSUNKU DO NIEKTÓRYCH TOWARÓW
(art. 162 ust. 4)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer macierzysty prawa
ochronnego na znak towarowy, nowy numer, nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub
siedziby uprawnionego na rzecz którego zostało przeniesione w części
prawo ochronne na znak towarowy, towary, nr WUP macierzystego.
97695
97695-A
Fiamm Componenti Accessori-F.C.A. S.p.A. używając również nazwy FCA S.P.A., Montecchio Maggiore, Włochy
Elektryczne samochodowe sygnały dźwiękowe; klasa 12
12/97
101
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:
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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.
047989 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACTAVIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG,
LANGENFELD, Niemcy i dokonanie wpisu: ACTAVIS GROUP PTC
EHF., HAFNARFJORDUR, Islandia.
048194 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 27 listopada 2014 r. sygnatura
akt II C 1099/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 22
stycznia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 285/16,
(obecnie prowadzonego przez Komornika Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Bożenę Jarzębowską pod sygnaturą akt Km
1022/16) dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Urząd Dozoru Technicznego
z siedzibą w Warszawie”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi z dnia 17 grudnia 2015 r. sygnatura akt XI P 442/15 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 19 lutego 2016 r. Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 873/16, dokonała zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Dariusza Markowiaka zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11
czerwca 2014 r. sygnatura akt XI P 263/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 17 września 2014 r. Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt Km 1815/14, dokonała zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Andrzeja
Kotlińskiego zamieszkałego w Łodzi”.
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052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyrok zaoczny Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 30 maja 2014 r. sygnatura akt XI P 29/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 20 stycznia 2015 r. Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 52/15, dokonała zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Włodzimierza Pawłowskiego zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 22 czerwca 2015 r. sygnatura akt XIII GC 1926/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności
z dnia 14 sierpnia 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 1013/15, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Bogdana Kobusa zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, II Wydział Cywilny z dnia 17 grudnia 2015 r. sygnatura akt
II C 1025/15 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 19 maja
2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 991/16,
dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta
Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 18 marca 2016 r. sygnatura akt XIII GC 2086/15 zaopatrzony w klauzulę wykonalności
z dnia 07 września 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 1025/16, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Toyota Leasing Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28
kwietnia 2014 r. sygnatura akt XI P 16/14 zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia 13 marca 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt Km 1033/16, dokonała zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Zbigniewa
Jeżewicza zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyrok zaoczny Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 22 maja 2014 r. sygnatura akt XI P 26/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 21 października 2016 r., oraz postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 października 2016 r.
sygnatura akt XI P 26/14, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 313/15, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Jerzego Szepietowskiego zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyrok zaoczny Sądu Rejonowego dla Łodzi-
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-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 30 maja 2014 r. sygnatura akt XI P 29/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 10 marca 2015 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 211/15, dokonała zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Krzysztofa
Stańczykowskiego zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi z dnia 28 października 2014 r. sygnatura akt XI P 29/14
zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 9 lutego 2015 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 140/15, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz
wierzyciela: Krzysztofa Stańczykowskiego zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział
Gospodarczy z dnia 3 września 2014 r. sygnatura akt V GC 344/14upr
zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2014 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 890/15, dokonała zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Zakładu Produkcji Śrub „Met Mark” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szydłowcu k. Radomia”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygnatura akt XI P 46/16 oraz Wyroku
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 czerwca 2016 r. sygnatura
akt XI P 46/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14
lipca 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi
– Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 65/17, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Mariana Bera zamieszkałego w Mysłowicach”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1
września 2016 r. sygnatura akt XI P 181/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8 września 2016 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena
Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 66/17, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Mariana
Bera zamieszkałego w Mysłowicach”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25
maja 2016 r. sygnatura akt XI P 105/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 14 lipca 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 67/17, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Mariana Bera zamieszkałego w Mysłowicach”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 października 2016 r. sygnatura akt XI P 223/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 listopada 2016 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
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w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 68/17, dokonała zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Mariana Bera zamieszkałego w Mysłowicach”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 października 2016 r. sygnatura akt XI P 240/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24 stycznia 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 122/17, dokonała zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Mariana Bera zamieszkałego w Mysłowicach”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2016 r. sygnatura
akt XI Np. 61/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 7
listopada 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km
144/17, dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Jerzego Szczepanika zamieszkałego w Łodzi”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12
stycznia 2017 r. sygnatura akt X P 66/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15 lutego 2017 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 228/17, dokonała zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Mariana
Bera zamieszkałego w Mysłowicach”.
052780 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 listopada 2016 r. sygnatura akt XI Np. 502/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 16 grudnia 2014 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Bożena Jarzębowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt Km 588/15, dokonała zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Witolda
Gawrońskiego zamieszkałego w Łodzi”.
053025 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gable Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: PHARMEN, Reims, Francja.
055855 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA KUTNO S.A., Kutno, Polska
610023500 i dokonanie wpisu: TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa, Polska
012230311.
058057 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
061045 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EUROKOTRA Trade & Tourism” Spółka
z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: BARTNICKI TRAVEL
ADAM BARTNICKI, Bartoszyce, Polska 510727300.
061045 2017 012 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARTNICKI TRAVEL ADAM BARTNICKI,
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Bartoszyce, Polska 510727300 i dokonanie wpisu: EUROKOTRA d.o.o., Zagreb, Chorwacja.
062460 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPEN TYPE JOINT STOCK SOCIETY „GAZ”,
NIZHNY NOVGOROD, Rosja i dokonanie wpisu: Public Joint-stock
Company GAZ, Nizhny Novogorod, Rosja.
062523 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AG, Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein,
Niemcy.
062917 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, INC., TULSA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, Estero, Stany Zjednoczone Ameryki.
063420 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DRÄGERWERK AG, LUBEKA, Niemcy i dokonanie wpisu: Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lubeka, Niemcy.
064481 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL
OPERATIONS S.A., PETIT-LANCY, Szwajcaria i dokonanie wpisu:
HFC Prestige International Operations Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
066658 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERIAL, LYON, Francja i dokonanie wpisu: CEVA SANTE ANIMALE, Libourne, Francja.
066930 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AG, Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein,
Niemcy.
066931 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AG, Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein,
Niemcy.
069904 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABBOTT GmbH & CO.KG, Wiesbaden,
Niemcy i dokonanie wpisu: Mylan Healthcare GmbH, Hannover,
Niemcy.
071509 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AG, Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein,
Niemcy.
071940 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KNAUF INSULATION, SPRL, VISE, Belgia
i dokonanie wpisu: RAVAGO SA, Luxemburg, Belgia.
073885 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOLCEMONDO S.R.L., CORIANO, Włochy
i dokonanie wpisu: OPTIMA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,
SAN CLEMENTE (Rimini), Włochy.
074458 2017 14 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
079583 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARGARITA INTERNACIONAL COMERCIO
E SERVICOS, LIMITADA, FUNCHAL, Portugalia i dokonanie wpisu:
Margarita Internacional Comercio e Servicos, Sociedade Unipessoal Limitada, Funchal, Portugalia.
079583 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Margarita Internacional Comercio e Servicos, Sociedade Unipessoal Limitada, Funchal, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda,
Funchal, Portugalia.
079583 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servi-
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cos Lda, Funchal, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan Crop Protection Limited, Reading, Wielka Brytania.

AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

084383 2017 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.

098688 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „+H2O” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew, Polska 100908890 i dokonanie
wpisu: BJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 152186120.

085419 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIYLAN MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA
ANONIM ŞİRKETI, ISTAMBUŁ, Turcja i dokonanie wpisu: FLO MAGAZACILIK VE PAZARLAMA ANONIM ŞIRKETI, Stambuł, Turcja.
087143 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL
OPERATIONS S.A., PETIT-LANCY, Szwajcaria i dokonanie wpisu:
HFC Prestige International Operations Switzerland Sárl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
088617 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
091355 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARGARITA INTERNACIONAL COMERCIO
E SERVICOS, LIMITADA, FUNCHAL, Portugalia i dokonanie wpisu:
Margarita Internacional Comercio e Servicos, Sociedade Unipessoal Limitada, Funchal, Portugalia.
091355 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Margarita Internacional Comercio e Servicos, Sociedade Unipessoal Limitada, Funchal, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda,
Funchal, Portugalia.
091355 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda, Funchal, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan Crop Protection Limited, Reading, Wielka Brytania.
091768 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
091769 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
091854 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
092034 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT GmbH & CO.KG, WIESBADEN,
Niemcy i dokonanie wpisu: Mylan Healthcare GmbH, Hanover,
Niemcy.
097695 2017 12 07 A.B. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: elektryczne samochodowe sygnały dźwiękowe:
klasa 12 i dokonanie wpisu pod numerem R- 097695-A w rubryce
A: Fiamm Cmponent Accessori – F.C.A.S.p.A. używająca również
nazwy FCA S.P.A., Montecchio oraz w rubryce B: elektryczne samochodowe sygnały dźwiękowe; klasa 12.
097695 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: W dniu 23 grudnia
2013 r. zawarto umowę przeniesienia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2013 r. towarów zawartych w klasie 12 na rzecz spółki Fiamm
Componenti Accessori – F.C.A. S.p.A. używająca również nazwy
FCA S.P.A., Montecchio Maggiore, Włochy
098604 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA

102688 2017 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BGP Products S.a.r.l., Luksemburg, Luksemburg.
104166 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 472905994.
104167 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 472905994.
105027 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna,
Włocławek, Polska i dokonanie wpisu: ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA,
Włocławek, Polska 910128477.
114495 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nadler Feinkost GmbH, Bottrop, Niemcy
i dokonanie wpisu: HOMANN Feinkost GmbH, Dissen a.T.W., Niemcy.
114589 2017 12 14 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.
116039 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLUTIA INC. (DELAWARE CORPORATION), St.Louis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
NOVO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kostrzyn nad Odrą, Polska 080089740.
117086 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SBARRO, INC. (NEW YORK CORPORATION), COMMACK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
New Sbarro LLC, Melville, Stany Zjednoczone Ameryki.
117086 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: New Sbarro LLC, Melville, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Sbarro LLC, Melville, Stany Zjednoczone Ameryki.
117086 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Sbarro LLC, Melville, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Sbarro Franchise Co. LLC, Columbus,
Stany Zjednoczone Ameryki.
117158 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień
Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140778739.
117158 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
118470 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HEINRICH DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
CO. KG., Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: DEICHMANN SE, Essen,
Niemcy.
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118506 2017 12 14 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.

123792 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pracownia Autorska DOMY POLSKIE ARCH. Beaty Kazimierskiej, Warszawa, Polska
002030554 i dokonanie wpisu: BEATA KAZIMIERSKA-KORSAK PRACOWNIA AUTORSKA DOMY POLSKIE ARCH. BEATY KAZIMIERSKIEJ-KORSAK, Konstancin-Jeziorna, Polska 002030554.

120311 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS H2O DRINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew, Polska 100908890
i dokonanie wpisu: BJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 152186120.

124416 2017 12 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 05 grudnia
2016 r. do Urzędu Patentowego PR wpłynął wniosek o dokonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy (Sygn. post. egz. Nr MCH Km 135/16)”.

121661 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pracownia Autorska Domy Polskie Arch. Beaty Kazimierskiej, Warszawa, Polska
002030554 i dokonanie wpisu: BEATA KAZIMIERSKA-KORSAK PRACOWNIA AUTORSKA DOMY POLSKIE ARCH. BEATY KAZIMIERSKIEJ-KORSAK, Konstancin-Jeziorna, Polska 002030554.
121701 2017 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
121983 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SYNGENTA LIMITED, GUILDFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Syngenta Limited, Bracknell, Wielka Brytania.
122159 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Substancji Zapachowych POLLENA-AROMA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012062397 i dokonanie
wpisu: FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór
Mazowiecki, Polska 012062397.
122373 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WYETH LLC, NOWY
JORK, Stany Zjednoczone Ameryki.
122828 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 142504822 i dokonanie
wpisu: PHARMASWISS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 142504822.
122828 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMASWISS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
180935403 i dokonanie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403.
123211 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MANSION & HOUSE” Nieruchomości WALDEMAR KANIA, Warszawa, Polska 012642858 i dokonanie wpisu: KANIA WALDEMAR, Warszawa, Polska.
123546 2017 12 15 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.
123556 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANIAN & WESTERN CLASSICS B.V., AMSTERDAM, Holandia
i dokonanie wpisu: KARL LAGERFELD B.V., Amsterdam, Holandia.
123776 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AB GUSTAVSBERG, GUSTAVSBERG, Szwecja i dokonanie wpisu: Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Gustavsberg, Szwecja.

124740 2017 12 15 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.
125026 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DORMA DEUTSCHLAND GMBH,
Ennepetal, Niemcy i dokonanie wpisu: dormakaba Deutschland
GmbH, Ennepetal, Niemcy.
125267 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DORMA DEUTSCHLAND GMBH,
Ennepetal, Niemcy i dokonanie wpisu: dormakaba Deutschland
GmbH, Ennepetal, Niemcy.
128274 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
128652 2017 12 15 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.
128827 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DYSON RESEARCH LIMITED, MALMESBURY, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Dyson Technology Limited,
Malmesbury, Wielka Brytania.
129955 2017 12 08 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.
130127 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Madej Kazimierz, Kornecka Ewa Kabaret
Miejski S.C., Kraków, Polska i dokonanie wpisu: Kazimierz Madej,
Kraków, Polska; Ewa Kornacka, Kraków, Polska.
130561 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria.
130632 2017 12 15 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.
130836 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
131543 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Byd-
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goszcz, Polska 093055610 i dokonanie wpisu: VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko, Polska 093055610.
135704 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lipowicz Roman Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Handlowe LIPRO Import-Export Z.P.Chr., 88-400 Żnin ul. Aliantów 4, Polska i dokonanie
wpisu: LIPRO Lipowicz Roman, Żnin, Polska 008234453.
135704 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIPRO Lipowicz Roman, Żnin, Polska
008234453 i dokonanie wpisu: AMBIENT AGENCJA MARKETINGOWA JUSTYNA LIPOWICZ, Żnin, Polska.
137234 2017 12 15 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.
138669 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2016 r. sygnatura akt
X GNc 1026/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22
maja 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Tomasz Peda w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1091/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach”.
138858 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARGARITA INTERNACIONAL COMÉRCIO
E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, MADEIRA, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda, Funchal, Portugalia.
138858 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda, Funchal, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan Crop Protection Limited, Reading, Wielka Brytania.
140532 2017 12 15 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.
140554 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 września
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 11740/17/091) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543692 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-140554 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Etos Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku”.
141358 2017 12 08 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.
141549 2017 12 08 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.
141855 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-

Nr 3/2018

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
141859 2017 12 08 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.
141860 2017 12 08 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.
141862 2017 12 08 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.
143341 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziału Cywilnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygnatura
akt VI Nc-e 1606666/12 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 stycznia 2013 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli
wykonalności Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziału Cywilnego z dnia 14 stycznia 2013 r., sygnatura akt VI Nc-e
1606666/12, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi
Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt MCH Km 836/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Nibe-Biawar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku”.
143484 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARGARITA INTERNACIONAL COMÉRCIO
E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, MADEIRA, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda, Funchal, Portugalia.
143484 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda, Funchal, Portugalia i dokonanie wpisu: Gowan Crop Protection Limited, Reading, Wielka Brytania.
145670 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BGP Products S.a.r.l., Luksemburg, Luksemburg.
148027 2017 12 15 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.
148880 2017 12 08 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.
148882 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
149053 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPAQ TRADEMARK B.V., Startbaan 16
1187XR AMSTELVEEN, Holandia i dokonanie wpisu: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki.
151437 2017 12 08 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.
154910 2017 12 11 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.
154910 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3)
Limited, Knockbrack, Irlandia.
154911 2017 12 11 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.
154911 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3)
Limited, Knockbrack, Irlandia.
154913 2017 12 11 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.
154913 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3)
Limited, Knockbrack, Irlandia.
154914 2017 12 11 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.
154914 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3)
Limited, Knockbrack, Irlandia.
155397 2017 12 13 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.
157716 2017 12 08 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.
158953 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
159822 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
159959 2017 12 08 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.
159961 2017 12 08 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.
159962 2017 12 08 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.
159963 2017 12 07 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.
159964 2017 12 07 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.
159965 2017 12 07 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.
159966 2017 12 07 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.
159967 2017 12 07 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.
160779 2017 12 07 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.
161031 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2016 r. sygnatura akt
X GNc 1026/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22
maja 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Tomasz Peda w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone-
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go pod sygnaturą akt Km 1091/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach”.
161069 2017 12 11 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 30 czerwca 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez MOPEX HIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pokój, Polska 161512650 na czas nieokreślony”.
163290 2017 12 13 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.
163293 2017 12 13 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.
163574 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
163751 2017 12 13 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.
163887 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEADWESTVACO CORPORATION, STAMFORD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
MeadWestvaco Corporation (a Delaware, USA corporation), Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki.
163887 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MeadWestvaco Corporation (a Delaware,
USA corporation), Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ingevity South Carolina, LLC, North Charleston, Stany
Zjednoczone Ameryki.
164055 2017 12 13 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.
164056 2017 12 13 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.
164313 2017 12 13 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.
164373 2017 12 13 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.

Nr 3/2018

164394 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
164395 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
164396 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
164397 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
164398 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
164726 2017 12 08 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.
164750 2017 12 13 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.
164795 2017 12 13 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.
165092 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
165356 2017 12 08 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.
165365 2017 12 08 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.
165366 2017 12 08 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.
166349 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARKANT HANDELS-UND SERVICE
GMBH, Offenburg, Niemcy i dokonanie wpisu: MARKANT Services
International GmbH, Offenburg, Niemcy.
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166392 2017 12 08 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.

171290 2017 12 15 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.

166400 2017 12 08 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.

171692 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

167234 2017 12 04 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.
167570 2017 12 12 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.
167571 2017 12 04 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.
167890 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
167891 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
168038 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VCO SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz, Polska 093055610 i dokonanie wpisu: VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko, Polska 093055610.
168472 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BASEL, Szwajcaria i dokonanie wpisu: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Szwajcaria.
169583 2017 12 07 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.
169586 2017 12 07 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.
170221 2017 12 07 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.
170763 2017 12 07 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.

172040 2017 12 19 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.
173094 2017 12 13 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.
174293 2017 12 07 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.
175763 2017 12 07 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.
176273 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310
i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 011382310.
176520 2017 12 07 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.
176526 2017 12 07 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.
177710 2017 12 15 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.
177711 2017 12 15 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.
177712 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
178015 2017 12 01 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.
178016 2017 12 01 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.
178106 2017 12 15 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.
178107 2017 12 13 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.
178260 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
178964 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
179160 2017 12 13 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.
179523 2017 12 13 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.
180297 2017 12 13 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.
180298 2017 12 01 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.
180299 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
180551 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
180670 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
180671 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
181047 2017 12 13 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.
181530 2017 12 01 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.
181751 2017 12 07 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.
181752 2017 12 07 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.
181774 2017 12 07 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.
181778 2017 12 07 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.
181875 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
183181 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ACHTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ciechanów, Polska 130431819 i dokonanie wpisu: ACHTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI, Stara Iwiczna, Polska 130431819.
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183187 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
183287 2017 12 07 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.
183386 2017 12 07 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.
183460 2017 12 07 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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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
185159 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.
185160 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.
185161 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.
185163 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.

183809 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

185266 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.

183865 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

185306 2017 12 13 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.

184264 2017 12 07 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.
184265 2017 12 07 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.
184269 2017 12 07 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.
184307 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PP CLOVIN E. ŻANOWSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Czyżew Osada, Polska 450110591 i dokonanie
wpisu: CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, Czyżew, Polska 200305532.
184420 2017 12 08 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.
184423 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX

185390 2017 12 13 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.
185391 2017 12 13 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.
185424 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „+H2O” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew 39, Polska 100908890 i dokonanie
wpisu: BJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 152186120.
185567 2017 12 08 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.
185678 2017 12 08 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.
185680 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
185720 2017 12 01 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.
185721 2017 12 01 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.
185777 2017 12 08 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.
185947 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.
185957 2017 12 08 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.
186720 2017 12 07 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.
186896 2017 12 01 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.
187726 2017 12 08 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.
189008 2017 12 14 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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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.
189175 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.
189324 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPOŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
189840 2017 12 01 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.
190139 2017 12 01 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.
190155 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROKOTRA Trade & Tourism Spółka
z o.o., Warszawa, Polska 012164761 i dokonanie wpisu: BARTNICKI
TRAVEL ADAM BARTNICKI, Bartoszyce, Polska 510727300.
190155 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTNICKI TRAVEL ADAM BARTNICKI,
Bartoszyce, Polska 510727300 i dokonanie wpisu: EUROKOTRA d.o.o., Zagreb, Chorwacja.
190156 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROKOTRA Trade & Tourism Spółka
z o.o., Warszawa, Polska 012164761 i dokonanie wpisu: BARTNICKI
TRAVEL ADAM BARTNICKI, Bartoszyce, Polska 510727300.
190156 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTNICKI TRAVEL ADAM BARTNICKI,
Bartoszyce, Polska 510727300 i dokonanie wpisu: EUROKOTRA d.o.o., Zagreb, Chorwacja.
190159 2017 12 01 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.
191272 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „RTS WIDZEW ŁÓDŹ” SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Łódź, Polska 100360913 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE REAKTYWACJA TRADYCJI SPORTOWYCH WIDZEW ŁÓDŹ, Łódź, Polska 361919120.
192334 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.

189173 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1800632944.

192562 2017 12 01 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.

189174 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ-

194192 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyj-
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ne „GOTECH” Spółka z o.o., Gorzów Wielkopolski, Polska 210421093
i dokonanie wpisu: GOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski, Polska 210421093.
195021 2017 12 04 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.
195712 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
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209067 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe ACRYLMED Ludwika Własińska, Śrem, Polska 630505442 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 302180215.
209067 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 302180215
i dokonanie wpisu: WŁASIŃSKA KATARZYNA, Śrem, Polska.

197970 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CTL Logistics Spółka z o.o., Warszawa, Polska 141051844 i dokonanie wpisu: CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
141051844.

209392 2017 12 13 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: Produkcja Wyrobów Betonowych „AWBUD” Spółka
Akcyjna, Fugasówka, Polska 276732670; AWBUD” Spółka Akcyjna,
Fugasówka, Polska i dokonanie wpisu: AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA,
Fugasówka, Polska 430046288 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.

199096 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ALKO” GRZEGORZ KOWALIK,
Częstochowa, Polska 150040658 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALKO GRZEGORZ KOWALIK, Kamyk, Polska 150040658.

209393 2017 12 13 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Fugasówka, Polska;
Produkcja Wyrobów Betonowych „AWBUD” Spółka Akcyjna, Fugasówka, Polska 276732670 i dokonanie wpisu: AWBUD SPÓŁKA
AKCYJNA, Fugasówka, Polska 430046288 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne.

201213 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Paweł Łuczak, Łódź, Polska i dokonanie
wpisu: PPHU BIG SPORT PAWEŁ JANOWSKI, Lubochnia, Polska
590558707.
201216 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Paweł Łuczak, Łódź, Polska i dokonanie
wpisu: PPHU BIG SPORT PAWEŁ JANOWSKI, Lubochnia, Polska
590558707.
201391 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Abbott Biologicals B.V., Weesp, Holandia
i dokonanie wpisu: BGP Products B.V., Hoofddorp, Holandia.
205953 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Yangzhou Topartex Factory Co., LTD,
Yangzhou, Chiny i dokonanie wpisu: Yangzhou Everbright Caps
Manufacture Co., Ltd., Yangzhou, Chiny.
206547 2017 12 08 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.
207108 2017 12 08 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.
207109 2017 12 08 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.
208065 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKAROS Sp. z o.o., Myslowice, Polska
278345380 i dokonanie wpisu: DOSTĘPNY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, Polska 278345380.
208978 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „FINexpert” Michał Kałuża, Trzemeszno,
Polska 630872761 i dokonanie wpisu: MICHAŁ KAŁUŻA, Wełnica,
Polska.

210066 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „LT-1” s.c. Małgorzata Kędzierska, Robert Kędzierski, Jolanta Stawiarz, Bogdan
Stawiarz, Nowy Sącz, Polska i dokonanie wpisu: Przedsiębiorstwo
„LT-1” s.c. Małgorzata Kędzierska, Robert Kędzierski, Jolanta Stawiarz, Bogdan Stawiarz, Homrzyska, Polska.
210817 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DORMA DEUTSCHLAND GMBH, Ennepetal, Niemcy i dokonanie wpisu: dormakaba Deutschland GmbH,
Ennepetal, Niemcy.
211144 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. Venezia Iwona Oganowska
Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
211145 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. Venezia Iwona Oganowska
Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
211146 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. Venezia Iwona Oganowska
Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
211147 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. Venezia Iwona Oganowska
Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
211148 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. Venezia Iwona Oganowska
Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
211149 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. Venezia Iwona Oganowska
Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
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211276 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AOW FAKTORING” Spółka z o.o., Częstochowa, Polska 150923406 i dokonanie wpisu: „AOW FAKTORING”
SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, Polska 150923406.
211429 2017 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NADWOZIA-PARTNER” G. Książek, G.
Pazera Spółka Jawna, Będzin, Polska 276894271 i dokonanie wpisu: NADWOZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, Polska 276894271.
211453 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TWITI INVESTMENTS LIMITED, DASOUPOLI, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015177592.
211453 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015177592 i dokonanie
wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki.
211804 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BEL LEERDAMMER B.V., SCHOONREWOERD, Holandia i dokonanie wpisu: Royal Bel Leerdammer
B.V., Schoonrewoerd, Holandia.
212377 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Podlaska Wytwórnia Wódek
„POLMOS” Spółka Akcyjna, Siedlce, Polska 012062256 i dokonanie
wpisu: PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012062256.
213175 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LULU CAFE Jerzy Jankiewicz, Wrocław,
Polska 932768053 i dokonanie wpisu: PORTOFINO BEATA JANKIEWICZ, Wrocław, Polska 020681177.
213328 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: APS MARCIN WALASEK, Tarnowskie Góry,
Polska 272813790 i dokonanie wpisu: Firma Handlowo Usługowa
„MATAR” Jarosław Gryla, Dąbrowa Górnicza, Polska 240254364.
214125 2017 12 11 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.
214268 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cargill (Polska) Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 017285736 i dokonanie wpisu: CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140950351.
214534 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214535 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214536 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214537 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214538 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
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214539 2017 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214540 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214541 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214542 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214543 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214544 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214545 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AROT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk, Polska 410234835 i dokonanie wpisu:
WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296.
214897 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
215010 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziału Cywilnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygnatura
akt VI Nc-e 1606666/12 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 stycznia 2013 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli
wykonalności Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziału Cywilnego z dnia 14 stycznia 2013 r., sygnatura akt VI Nc-e
1606666/12, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi
Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt MCH Km 836/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Nibe-Biawar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku”.
215013 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CADBURY ENTERPRISES PTE LTD., SINGAPORE, Singapur i dokonanie wpisu: Mondelez International AMEA
Pte. Ltd., SINGAPORE, Singapur.
215349 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
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 2602/17/572) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523661 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-215349 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”.
216366 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MULTICOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin, Polska 145986017 i dokonanie
wpisu: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
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216523 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Spółka Jawna, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
216700 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Podlaska Wytwórnia Wódek
„Polmos” S.A., Siedlce, Polska 012062256 i dokonanie wpisu: PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska.
217765 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Usługowa NEXUS Marek Rusin, Katowice, Polska 272210376 i dokonanie wpisu: FIRMA USŁUGOWA
ROSSA ZOFIA RUSIN, Katowice, Polska 241746307.
217853 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU „NANA” Paweł Łuczak, Łódź, Polska
i dokonanie wpisu: PPHU BIG SPORT PAWEŁ JANOWSKI, Lubochnia,
Polska 590558707.
217854 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU „NANA” Paweł Łuczak, Łódź, Polska
i dokonanie wpisu: PPHU BIG SPORT PAWEŁ JANOWSKI, Lubochnia,
Polska 590558707.
217892 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Spółka Jawna, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
220872 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Spółka Jawna, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
222034 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Handlowy MARBI
Jan Bieganek, Wieruszów, Polska 731596930 i dokonanie wpisu:
MARBI ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY BIEGANEK MICHAŁ,
Wieruszów, Polska 101326901.
223787 2017 12 11 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.
223788 2017 12 11 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.
224906 2017 12 07 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.
226666 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS Spółka Akcyjna,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
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Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
226767 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA Sp. z o.o., Warszawa, Polska
141556627 i dokonanie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
226767 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
227276 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Spółka Jawna, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
227277 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Spółka Jawna, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
227627 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Spółka Jawna, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
227653 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. Venezia Iwona Oganowska,
Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
228614 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło Spółka Jawna, Warszawa, Polska 011382310
i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 011382310.
228947 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie
wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
228947 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
229826 2017 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Tubądzin Management Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cedrowice Parcela, Polska
100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455.

226667 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS Spółka Akcyjna, Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.

231764 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT LABORATORIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455955 i dokonanie wpisu: BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147369599.

226668 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS Spółka Akcyjna,

231882 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
232194 2017 12 19 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.
232700 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ostoja Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A., Olsztyn, Polska 141544297 i dokonanie wpisu:
OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141544297.
232747 2017 12 19 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.
233094 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMA-THERM Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 340118385 i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 340118385.
233654 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
233654 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
233655 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
233655 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
233656 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie wpisu:
MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
233656 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
233722 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i doko-
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nanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
234005 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146761533 i dokonanie wpisu: DOMINIUM
TOMASZ PLEBANIAK, Warszawa, Polska.
234798 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie wpisu:
MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
234798 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
234799 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie wpisu:
MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
234799 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
234893 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAVAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120326183 i dokonanie wpisu: VANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 367130480.
235148 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT LABORATORIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455955 i dokonanie wpisu: BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147369599.
235149 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT LABORATORIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455955 i dokonanie wpisu: BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147369599.
235477 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
235481 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
235482 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
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235531 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TWITI INVESTMENTS LIMITED, DASOUPOLI, STROVOLOS, Cypr i dokonanie wpisu: GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015177592.

240613 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Enovatis Spółka Akcyjna,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.

235531 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015177592 i dokonanie
wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki.

240869 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.

235670 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAC-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osielsko, Polska 363174032 i dokonanie wpisu: MAC-GRAF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, Polska 363174032.
235747 2017 12 11 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.
235748 2017 12 11 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.
236487 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
236809 2017 12 12 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.
236925 2017 12 19 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.
237166 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Tubądzin Management Group” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Cedrowice, Polska 100383200
i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455.
237878 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
237982 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbot Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
240611 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
240612 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Enovatis Spółka Akcyjna,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.

240869 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
240869 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANIOCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
240869 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANIOCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
241000 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
241001 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
241002 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
241005 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
241006 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
241007 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
241319 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Wikarski, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MobilAmo Sp. z o.o. w organizacji, Warszawa, Polska.
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243727 2017 12 12 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.
243789 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
243789 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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stru Zastawów pod pozycją 2482071 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247618 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukrajna”.
248495 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
249630 2017 12 12 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.

245205 2017 12 11 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.

251770 2017 12 08 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.

245405 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wólka Kosowska, Polska 140699075 i dokonanie wpisu: XU
CHANGLE, Budapeszt, Węgry.

252001 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DEVA CONCEPT LLC., NEW
YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DEVA CONCEPTS LLC., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.

245593 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.,
Weesp, Holandia i dokonanie wpisu: BGP Products B.V., Hoofddorp,
Holandia.

252432 2017 12 12 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.

246754 2017 12 08 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.

252611 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrzejów Duranowski, Polska 015527879 i dokonanie wpisu: DEPUT TOMASZ,
Słupno, Polska.

247281 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACHTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska 130431819
i dokonanie wpisu: ACHTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Stara Iwiczna, Polska 130431819.
247152 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
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 4100/17/407) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543168 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247152
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
247490 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
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 4099/17/804) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540539 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247490
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
247618 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1620/16/338) wpisano do Reje-

252873 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WACHOWIAK JAROSŁAW FIRMA HANDLOWA, Ostrów Wielkopolski, Polska 250308997 i dokonanie wpisu: MELLON HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, Polska 365065235.
252996 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 września
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 4117/17/535) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543283 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-252996
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
253116 2017 12 04 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.
253117 2017 12 04 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.
253299 2017 12 04 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.
253668 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
253690 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
253691 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
253808 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 września
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 4116/17/134) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543339 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-253808
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
254187 2017 12 04 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.
255173 2017 12 04 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.
255565 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT GMBH & CO. KG, Wiesbaden,
Niemcy i dokonanie wpisu: Mylan Healthcare GmbH, Hannover,
Niemcy.
255720 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
256031 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 19 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 4914/17/140) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2532288 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-256031 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółki Play 3GNS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
257106 2017 12 04 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.
257287 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
257611 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
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Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
257767 2017 12 01 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.
257845 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
258174 2017 12 04 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.
258439 2017 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRANDY M. GŁOWACKI, M. KONOPKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 017320929 i dokonanie wpisu:
BRANDY M. KONOPKA, J. ŚWIRCZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 017320929.
258496 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
259888 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
259908 2017 12 01 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.
259925 2017 12 01 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.
259926 2017 12 01 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.
259927 2017 12 01 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.
259928 2017 12 01 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.
259929 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
260057 2017 12 01 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.
260094 2017 12 04 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.
260236 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACHTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska 130431819
i dokonanie wpisu: ACHTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Stara Iwiczna, Polska 130431819.
260393 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789.
260649 2017 12 04 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.
260794 2017 12 01 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.
260801 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WITKOWSKA ANNA MARIA ANWIPHARMA, Niemcz, Polska 340603790 i dokonanie wpisu: ANWIPHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemcz, Polska
341341932.
260802 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WITKOWSKA ANNA MARIA ANWIPHARMA, Niemcz, Polska 340603790 i dokonanie wpisu: ANWIPHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemcz, Polska
341341932.
260906 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
260979 2017 12 04 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.
261237 2017 12 08 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.
261319 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTRO-
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WICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
261479 2017 12 01 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.
261949 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
262449 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
262705 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
262706 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
263620 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A.T.W. BeautyLab Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 146312597 i dokonanie wpisu: ORGANIC LIFE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146312597.
263660 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A.T.W. BEAUTYLAB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146312597 i dokonanie wpisu: ORGANIC
LIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146312597.
263662 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A.T.W. BEAUTYLAB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146312597 i dokonanie wpisu: ORGANIC
LIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146312597.
263745 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
263746 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
263747 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
263748 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria
263749 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
263750 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
264014 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re-
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jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4109/17/016) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543172 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264014
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
264258 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRANDY M. GŁOWACKI, M. KONOPKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 017320929 i dokonanie wpisu:
BRANDY M. KONOPKA, J. ŚWIRCZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 017320929.
264350 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
264748 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
265072 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
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 4106/17/813) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540499 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-265072
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
265301 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VCO S.A., Bydgoszcz, Polska 093055610 i dokonanie wpisu: VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko,
Polska 093055610.
265438 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DANILCZUK SŁAWOMIR ARTUR REDWOOD, Łaskarzew, Polska 710436587 i dokonanie wpisu: IGUANA-GASTRO-POLSKA ŁUKASZ SKOCZEŃ, Nowy Sącz, Polska 120355730.
265575 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A.T.W. BEAUTYLAB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146312597 i dokonanie wpisu: ORGANIC
LIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146312597.
266201 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACHTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska 130431819
i dokonanie wpisu: ACHTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Stara Iwiczna, Polska 130431819.
266526 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
266940 2017 12 06 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 19 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 4914/17/140) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2532288 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-266940 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółki Play 3GNS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
267250 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Al-
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lschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
267358 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267359 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267361 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267362 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267363 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267597 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
267608 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 002002990 i dokonanie wpisu:
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 012225764.
267612 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 lutego
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 2599/17/167) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523149 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-267612 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”.
267851 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267852 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267853 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267856 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
268044 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. VENEZIA IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 011382310.
268337 2017 12 07 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.
268830 2017 12 04 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 3/2018

stru Zastawów pod pozycją 2524476 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-269938 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”.
270115 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie wpisu:
MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
270115 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
270116 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie wpisu:
MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.

268841 2017 12 04 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.

270116 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

269299 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

270436 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

269300 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

270989 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

269301 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
269351 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GADUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192885699 i dokonanie wpisu:
DOCIMEN LIMITED, Nikozja, Cypr.
269352 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GADUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192885699 i dokonanie wpisu:
DOCIMEN LIMITED, Nikozja, Cypr.
269549 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PALIWODA PAWEŁ PROMATIC,
Jelenia Góra, Polska 230385631 i dokonanie wpisu: PROMATIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra,
Polska 366476880.
269938 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 marca
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 2600/17/770) wpisano do Reje-

271129 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. VENEZIA IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 011382310.
271307 2017 12 07 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.
271484 2017 12 19 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.
272104 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
272105 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Products Operations AG, Allschwill, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria.
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272235 2017 12 04 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.

275211 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOMCZYK ROBERT P.P.H.U DRAGON, Zielona Łąka, Polska 300139415 i dokonanie wpisu: TOMCZYK
ROBERT P.P.H.U DRAGON, Suchorzew, Polska 300139415.

273268 2017 12 19 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.

275211 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOMCZYK ROBERT P.P.H.U DRAGON, Suchorzew, Polska 300139415 i dokonanie wpisu: IWONA TOMCZYK,
Zielona Łąka, Polska.

273522 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274025 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274226 2017 12 04 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.
274355 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
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 2601/17/171) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2523651 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274355 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”.
274513 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274515 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274722 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274649 2017 12 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
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 4146/17/097) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543159 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274649
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.

275607 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TABAL JAN KIDAJ, MIECZYSŁAW DANIEL
SPÓŁKA JAWNA, Lublin, Polska 004188377 i dokonanie wpisu: TABAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin,
Polska 004188377.
275721 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
275808 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
275885 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
275979 2017 12 11 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.
276030 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie
wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
276030 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
277130 2017 12 07 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.
277654 2017 12 07 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.
277655 2017 12 07 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.
278193 2017 12 19 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
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
279057 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
279058 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
279291 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LA GRANDE BELLEZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieszyce, Polska 364028522
i dokonanie wpisu: CHIP LOOMBARD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 364028522.
279291 2017 12 12 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 31 grudnia 2016 r. oddano do korzystania prawo ochronne na znak towarowy R. 279291 spółce LOOMBARD.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław na czas określony tj. do 31 grudnia 2026 r.”
279985 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRO-FESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska 241754146 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE „PRO-CANDLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska
300368162
280043 2017 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEBASTIAN ŚWIERK, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: RAFAŁ SZCZEŚNIAK, Warszawa, Polska; MATEUSZ RUDEWICZ, Stalowa Wola, Polska.
280475 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRO-FESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska 241754146 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE „PRO-CANDLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska
300368162.
281110 2017 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
281390 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POL-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudka, Polska 932245237 i dokonanie wpisu:
POL-LUX ADAM JUNCZYK, Wólka Polinowska, Polska 030940381.
281531 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: I.O. VENEZIA IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 011382310.
281803 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: I.O. VENEZIA IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
011382310 i dokonanie wpisu: VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 011382310.
282194 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska 180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
282195 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
283727 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1473441116 i dokonanie
wpisu: JOTESEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116.
283727 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOTESEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116 i dokonanie wpisu: RAIL-MIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116.
283728 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 1473441116 i dokonanie
wpisu: JOTESEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116.
283728 2017 12 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOTESEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116 i dokonanie wpisu: RAIL-MIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116.
283870 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski, Polska 911350522 i dokonanie
wpisu: KABEX DOCIEPLENIA Paweł Kędzierski, Nadarzyn, Polska
017373759.
284495 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
285324 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
286401 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
286402 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENOVATIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192058039 i dokonanie wpisu: WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192058039.
286466 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JACEK WYSOKIŃSKI, Lublin, Polska
430381012 i dokonanie wpisu: DOROTA PASICKA, Lublin, Polska.
286466 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOROTA PASICKA, Lublin, Polska
i dokonanie wpisu: LUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lublin, Polska
061498455.
286921 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN-NATURA-FRESH, Tłuchowo, Polska
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910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287.
287503 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLONKO ANNA, KOLONKO RADOSŁAW
HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA CYWILNA, Wągrowiec, Polska
300493157 i dokonanie wpisu: HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA
JAWNA, Wągrowiec, Polska 300493157.
288449 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AD PRO WALDEMAR CEDZIDŁO, Kraków,
Polska 121121804 i dokonanie wpisu: AD PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 363254877.
288895 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROMATIC PAWEŁ PALIWODA,
Jelenia Góra, Polska 230385631 i dokonanie wpisu: PROMATIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra,
Polska 366476880.
288955 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLONKO ANNA, KOLONKO RADOSŁAW
HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA CYWILNA, Wągrowiec, Polska
300493157 i dokonanie wpisu: HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA
JAWNA, Wągrowiec, Polska 300493157.
288974 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLONKO ANNA, KOLONKO RADOSŁAW
HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA CYWILNA, Wągrowiec, Polska
300493157 i dokonanie wpisu: HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA
JAWNA, Wągrowiec, Polska 300493157.
289556 2017 12 04 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.
290908 2017 12 19 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.
290909 2017 12 19 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.
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292788 2017 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia, Polska 311604510 i dokonanie wpisu:
KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142754648.
292953 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MANNEQUINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015496015 i dokonanie
wpisu: MARKETING & DISTRIBUTION Société anonyme, Paryż, Francja.
293102 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360782802 i dokonanie
wpisu: Q-BEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 360782802.
293360 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 147386824 i dokonanie wpisu: CD PROJEKT
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 492707333.
293434 2017 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
293512 2017 12 01 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.
293587 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
293605 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
294020 2017 112 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021393776 i dokonanie wpisu:
VRATISLAVIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska.

291341 2018 12 11 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: GK GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska 200182035
i dokonanie wpisu: GK GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska
200182035 KARL DOMINIKA KISZKO, Białystok, Polska 366196608
oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu
używania znaku towarowego z dnia 02 stycznia 2017 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.

294756 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BG CONSULTING BARTŁOMIEJ GÓRZNY,
Warszawa, Polska 532387040 i dokonanie wpisu: SYLWIA GÓRZNA,
Warszawa, Polska.

291943 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

294790 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME SPÓŁKA AKCYJNA, Łomża, Polska 450112101
i dokonanie wpisu: MULTI-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, Polska 200846877.

291945 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

294938 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROXIN OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 300546333
i dokonanie wpisu: COWARDICE INVESTMENTS LIMITED, Limassol,
Cypr.

292776 2017 12 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TESLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska 142996044 i dokonanie wpisu: SOLUMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock,
Polska 142996044.

294944 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB BIZNESU, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: KORPORACJA PROMOCJI
BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010595899.
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102
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
202 501
202 502
211 113
255 223

2013 10 29
2013 10 29
2013 03 05
2016 08 10

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z klasy: 01: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych; żywice syntetyczne w stanie
surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym; 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;02: 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, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków
w wyrobach z kamienia sztucznego i naturalnego;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 - w tym 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, gotowe masy szpachlowe;

103
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).
173 004 2011 03 15

Prawo wygasło w części dla towarów w klasie: 35: wynajmowanie miejsc na umiesz-

218 592 2017 07 31
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czenie ogłoszeń lub reklam, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich artykułów drogeryjnych oprócz kosmetyków, spożywczych,
chemicznych, mięsnych, wędliniarskich,
zabawek, prasy, alkoholu, pościeli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować: w dużym sklepie wielobranżowym,
w supermarkecie, na stronie internetowej
dotyczącej sprzedaży różnorodnych towarów oraz z katalogu różnych artykułów wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji;
Prawo wygasło w części dla towarów/usług :
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, torby, koperty, woreczki z gumy do pakowania, torby na zakupy (klasa 17); torby
na zakupy (klasa 18); stałe niemetalowe
dozowniki do ręczników, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki
niemetalowe do składowania, transportu
(klasa 20);

104
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.
098 686 07/2006 2017 06 09 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art.
158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwica
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 776.) Urząd Patentowy
RP, działając z urzędu postanawia:
Stwierdzić nieważność decyzji
Urzędu Patentowego RP z dnia 6
grudnia 2005 r. w przedmiocie dokonania w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.098686 w rubryce A wpis dotyczącego zmiany
siedziby podmiotu uprawnionego
do prawa ochronnego na znak towarów HC CZECHY poprzez wykreślenie: „Huta Szkła CZECHY SA, Trąbki, Polska” i wpisanie: „Huta Szkła
CZECHY S.A., Pilawa, Polska”.
184 307 06/2007 2017 07 12 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013.1410
i 2015.1266) oraz art. 2 ust 1 ustawy
z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
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262 087 05/2014

269 922 02/2015

282 097 6/2016

284 745 10/2016

285 475 11/2016
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(Dz. U. 2015.1615) Urząd Patentowy
RP zmienia swoją decyzję z dnia
27 listopada 2006 roku w decyzji
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno
- graficzny „SHOPPRACZ CLOVIN”,
zgłoszony dnia 27 lutego 2004 r.
za numerem Z.276931 w części dotyczącej uprawnionego:
Prawidłowo powinno być: PP CLOVIN E. Żanowska i Wspólnicy s.j.
Czyżew, Polska.
2017 06 28 Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – dalej p.w.p. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1410) Urząd Patentowy RP uchyla swoją decyzję z dnia
5 grudnia 2013 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „super dry”
R.262087 oraz umarza postępowanie.
2017 07 10 Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej – dalej
p.w.p. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1410) Urząd Patentowy RP uchyla swoją decyzję z dnia 13 lipca
2014 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „Hygienka” R.269922 oraz
umarza postępowanie.
2017 09 09 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017.776)
Urząd Patentowy RP zmienia swoją
decyzję z dnia 30.12.2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy w części dotyczącej podmiotu na rzecz którego udzielono
prawa ochronnego:
Prawidłowo powinno być: ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością,
Zawiercie, Polska.
2017 08 28 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 09.05.2016 r.
w części dotyczącej wykazu towarów i/lub usług:
Prawidłowo powinno być: dodatki
chemiczne do olejów opałowych,
mieszaniny i kompleksowe zestawy
dodatków do olejów opałowych.
2017 09 18 Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 09.05.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej numeru i kraju pierwszeństwa:
Prawidłowo powinno być: z pierwszeństwem od dnia 28-06-2013
85972592 US 28-06-2013 85972599
US

1177

288 573 03/2017 2017 10 16 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby Zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
289 824 04/2017 2017 10 09 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.10.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby Zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: COTE
AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA
JAWNA, Zabrze, Polska.
290 510 05/2017 2017 06 29 Sprostowano oczywistą omyłkę w Decyzji z dnia 16 listopada
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej siedziby zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz
STEFANEK EDYTA ELITE, Katowice,
Polska.
290 855 05/2017 2017 09 14 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby uprawnionego:
Prawidłowo powinno być: Warszawa, Polska.
291 914 06/2017 2017 07 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej zastrzeżeń (kolorów):
Prawidłowo powinno być: jasnofioletowy ciemnofioletowy.
292 571 07/2017 2017 09 18 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 08.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej klasyfikacji wiedeńskiej:
Powinno być: klasyfikacja wiedeńska: 27.05.01 29.01.12
293 324 07/2017 2017 10 12 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 19.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy:l
Prawidłowo w decyzji w pozycji zastrzeżenia powinno być: biały, pomarańczowy
292 624 07/2017 2017 07 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 09.12.2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczącej
podmiotu na rzecz którego udzielono prawa ochronnego:
Powinno być: KAMIL SKARŻYŃSKI,
MANK, Przyjaźń, Polska.
296 261 09/2017 2017 05 11 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 28.02.2017 r. dotyczącej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w wykazie
towarów i usług:
Prawidłowo powinno być: miernictwo
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297 122 10/2017 2017 07 04 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak NC+ w zakresie wykazu towarów:
Prawidłowo
powinno
być:
28/…/”do strojów sportowych”
Prawidłowo
powinno
być:
35/…/”doradztwo dotyczące wyboru urządzeń”
Prawidłowo
powinno
być:
38/…/”usługi nadawania programów telewizyjnych oraz usługi
przewodników po programach telewizyjnych”.

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.

481335
BORACOL
KRS ApS, Mandal Alle 9ADK-5500 Middelfart (DK)
2017 05 19
2017 06 26

3
2017 01 26
2
2017 06 08

491535
TENAX
22, 23, 24
Toho Tenax Europe GmbH, Kasinostrasse 19-2142103 WUPPERTAL (DE)
2017 05 19
2017 06 26
2017 06 08
526378
SOLABIOL
CFE: 27.05.17
1, 5, 31
SBM DEVELOPPEMENT (Société par Action Simplifiée), 42 chemin
Moulin Carron, Immeuble le NorlyF-69130 ECULLY (FR)
2017 01 06
2017 02 13
2017 01 26
538373
CELLI
CFE: 03.01.06, 26.03.18, 27.05.24
CELLI S.P.A., 32, Via MasettiI-47100 FORLI’ (IT)
2017 05 04
2017 06 12

7
2017 05 25

570763
OVASTAT
5
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH,
Theaterstraße 622880 Wedel (DE)
2017 02 20
2017 06 12
2017 05 25
628128
ANALGIN
AKTSIONERNO DROUJESTVO „SOPHARMA”,
Oulitsa „Iliensko chaussee” 16BG-1220 Sofia (BG)
2017 02 09
2017 07 10

17, 19
2017 01 26

837790
coFEE
CFE: 26.07.05, 27.05.01
18, 25, 35
Brand Promotion CZ, s. r. o., Franzova 66CZ-614 00 Brno (CZ)
2017 03 09
2017 06 12
2017 05 25
840812
EMPRESA CAMPO DE’ FIORI ROMA
14, 18, 25
Baranes Srl, 71, Via di Campo MarzioI-00186 Roma (IT)
2017 05 19
2017 06 26
2017 06 08
911259
schnurr
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Carl-Metz-Strasse 176185 Karlsruhe (DE)
2017 01 03
2017 02 13

5, 31
2017 01 26

945405
aloft
CFE: 26.04.18, 27.05.01
43
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC,
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23Bethesda MD 20817 (US)
2017 04 24
2017 06 12
2017 05 25

105

312147
tutti
CFE: 27.05.03
Seeger Wasch-und Reinigungsmittel GmbH,
Schickhardtstraße 772336 Balingen (DE)
2016 12 08
2017 02 13

796135
FIRETECT
KLF BUILDING PRODUCTS, besloten vennootschap,
Techiekweg 11NL-4207 HC Gorinchem (NL)
2016 12 19
2017 02 13

Nr 3/2018

5
2017 06 22

767453
BIO KILL
CFE: 03.13.02, 24.15.01, 27.05.01
5
Jesmond Holding AG, Baarerstrasse 8 CH-6300 Zug (CH)
2017 04 06
2017 06 26
2017 06 08

993849 K
ECOSE
17, 19
Knauf Insulation, Sprl, Rue de Maestricht 95B-4600 Visé (BE)
2009 01 07
2017 06 26
2017 06 08
1099405
GUARDIAN
CFE: 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
6, 19, 20
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Kompaniya
„Gardian”, 24-a, Lunacharskogo str.RU-424016 Yoshkar-Ola (RU)
2017 04 04
2017 07 10
2017 06 22
1111498
GREEN VALLEY
32
”TSAREFF” COMPANY LIMITED, OKTYABRSKAYA NABEREZHNAYA,
52, RU-193230 SAINT PETERSBURG (RU)
2011 10 27
2012 06 04
2012 04 12
1134933
HARAT’S
CFE: 27.05.01, 29.01.03
Kokourov Igor Nikolaevich,
prospect Zhukova, 11, kv. 274RU-664050 Irkutsk (RU)
2017 03 16
2017 07 10

43
2017 06 22

1144398
G GROUPAUTO G-TRUCK
CFE: 18.01.07, 18.01.09,
24.15.13, 25.05.25, 26.04.06, 29.01.14
35, 37, 39
GROUPAUTO INTERNATIONAL, 147 AVENUE CHARLES DE GAULLE
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR)
2012 10 31
2013 03 04
2013 01 17
1154809
RIBAFLAVIA
33
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Str. 140235 Düsseldorf (DE)
2017 02 21
2017 07 03
2017 06 15
1163683
IMAGE RESCUE
MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUP, INC.,
47300 BAYSIDE PARKWAY FREMONT CA 94538 (US)
2014 03 20
2014 05 26

9
2014 04 17

1173371
BIM 360
42
Autodesk, Inc., 111 McInnis ParkwaySan Rafael CA 94903 (US)
2016 10 28
2016 12 05
2016 11 17
1174603
MATSUI
CFE: 24.17.05, 24.17.08, 26.07.15, 27.01.01, 27.05.01
7, 9, 11
KABUSHIKIKAISHA MATSUI SEISAKUSHO, 5-26, TANIMACHI
6-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI OSAKA 542-0012 (JP)
2015 01 06
2015 05 11
2015 04 02
1184819
smash!
CFE: 24.17.04, 27.05.01
SMASH 2005, S.L., C. HOLANDA, 25,
MONTIGALÀ E-08917 BADALONA (ES)
2013 08 29
2014 01 20

18, 35
2013 12 12

Nr 3/2018
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1210739
CettaOx
1, 5, 37
P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH,
Carola-Blome-Str. 7A-5020 Salzburg (AT)
2017 02 22
2017 06 12
2017 05 25

1284993
PLASTIMA
Publichne aktsionerne tovarystvo „UKRPLASTIK”,
vul. M. Raskovoi, 1Kyiv 02002 (UA)
2015 11 17
2016 03 14

1224245
AEROPOSTALE
3, 9, 14, 18
ABG-Aero IPCO, LLC a Delaware limited liability company,
1411 Broadway, 4th floorNew York NY 10018 (US)
2015 10 08
2015 12 21
2015 11 05

1286951
FAST TRACK
CFE: 09.03.17, 24.15.21, 26.03.23, 26.04.09
39
Etihad Airways, PO Box 35566, New Airport Road,
Abu Dhabi, United Arab EmiratesARAB EMIRATES (AE)
2017 01 24
2017 06 12
2017 05 25

1225205
Sôi
CFE: 27.05.01
3, 8, 11, 18, 20, 21, 26
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
2017 03 22
2017 07 03
2017 06 15
1232065
MINELLI
25
MINELLI SA, 155, rue du Dirigeable, ZI Les PaludsF-13400 AUBAGNE (FR)
2016 11 22
2017 01 09
2016 12 22
1255068
CLEVER MAPS
CFE: 24.17.01, 27.05.01, 29.01.01
35
CleverMaps, s.r.o.,
Strakonická 1199/2dCZ-150 00 Praha 5-Hlubocěpy (CZ)
2014 11 03
2015 08 17
2015 07 09
1263973
DENTONS
CFE: 28.03.00
16, 41, 45
Dentons Group (a Swiss Verein), Seestrasse 473CH-8038 Zurich (CH)
2017 06 06
2017 07 10
2017 06 22
1263974
DENTONS
CFE: 18.07.20, 28.03.00, 29.01.12
16, 41, 45
Dentons Group (a Swiss Verein), Seestrasse 473CH-8038 Zurich (CH)
2017 06 06
2017 07 10
2017 06 22
1264289
yogurberry
21
Whostyle Co., Ltd., (Daeryung Techno Town 3 Cha, Gasan-dong),
416, 115, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-guSeoul 463-831 (KR)
2016 10 21
2016 12 05
2016 11 17
1265010
simona
CFE: 02.09.01, 09.01.10, 26.11.07, 27.05.07, 29.01.13
35
Individual entrepreneur Simonian Oganes Zhorzhikovich,
Village Rabititsy, 8, Flat 17, Volosovsky districtRU-188413
Leningrad region (RU)
2015 01 22
2015 10 26
2015 09 17
1274860
TENSO
20
Lamello AG, Hauptstrasse 149CH-4416 Bubendorf (CH)
2016 11 03
2017 01 09
2016 12 22
1276419
ORIGINE KRYS
CFE: 26.04.18, 27.05.17, 29.01.12
9
KRYS GROUP SERVICES,
Les Hédauves-Avenue de ParisF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2016 12 02
2017 01 09
2016 12 22
1278552
SKRIBO
CFE: 20.01.01, 26.04.05, 27.03.15, 29.01.15
35
Büroprofi Skribo GmbH, Vogelweiderstraße 37A-4600 Wels (AT)
2015 09 17
2016 02 01
2015 12 17
1280847
REMILLONS
33
CASTEL FRERES,
24 rue Georges GuynemerF-33290 BLANQUEFORT (FR)
2016 11 08
2017 01 09
2016 12 22
1282426
alouette
3, 8, 16, 20, 21, 24, 26
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 1630938 Burgwedel (DE)
2015 07 17
2016 02 15
2016 01 07
1284576
G-ENERGY
CFE: 18.01.09, 19.07.01, 24.07.01, 26.11.21, 29.01.15
Public Joint Stock Company Gazprom neft,
Galernaya ul., 5, lit. ARU-190000 St-Petersburg (RU)
2017 03 20
2017 07 10

1, 4
2017 06 22

1287134
BIVA
Biva ApS, Naverland 8DK-2600 Glostrup (DK)
2015 11 27
2016 03 29

16, 17, 35
2016 01 28

20, 27
2016 02 11

1288409
gratis
CFE: 01.15.21, 27.05.11, 29.01.13
3, 5, 21, 25, 35
GRATIS İÇ VE DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ, Levent MahallesiYapi
Kredi PlazaC Blok CömertSokak 1 C Kat:5TR-34330 Beşiktaş
İstanbul (TR)
2015 08 27
2016 03 29
2016 02 18
1295540
Florista
CFE: 27.05.01, 29.01.15
16, 24
SANEM PLASTİK MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, 29 Ekim Mah. Karabağ Sok., No:17 Yazibaşi
Torbaliİzmir (TR)
2017 03 13
2017 07 03
2017 06 15
1298402
énergies E.Leclerc L
CFE: 01.03.02, 26.01.04, 27.05.08, 29.01.13

4, 6, 7, 9, 11,
20, 35, 36, 37, 39
Association des Centres Distributeurs E. LECLERC (A.C.D. Lec),
26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE Cedex (FR)
2017 04 18
2017 05 22
2017 05 04
1298635
LADY NAIL
FUSCO FULVIO & C. SRL,
Via Ferrante Imparato, 198I-80146 NAPOLI (IT)
2015 12 23
2016 07 18

1298645
Mamba RAFT
CFE: 05.01, 05.03, 07.15, 15.07, 26.04, 27.05, 29.01
August Storck KG, Waldstrasse 2713403 Berlin (DE)
2016 01 18
2016 07 18

1, 10
2016 06 02
28, 30, 41
2016 06 02

1298822
ecokraft
35
ecokraft AG, Ulrichsberger Straße 17/G194469 Deggendorf (DE)
2016 02 11
2016 07 18
2016 06 02
1300885
YAMAGUCHI
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
3, 5, 9, 10, 20, 24, 28, 35
LYRA Limited Liability Company,
7/1 Fadeyeva Street, Office 2RU-125047 Moscow (RU)
2017 02 08
2017 06 26
2017 06 08
1305432
DONUT WORRY, BE HAPPY
La Lorraine Bakery Group naamloze vennootschap,
Elisabethlaan 143B-9400 Ninove (BE)
2016 11 22
2017 01 09
1309881
ALICREM
CFE: 27.05.02, 29.01.12
Cremio AD, Iliyantsi Blvd. 12-14BG-1220 Sofia (BG)
2016 10 12
2017 01 09

30
2016 12 22
16, 20, 29, 30
2016 12 22

1310443
BFG POLO STYLE
CFE: 25.01.25
18, 25
BOSCA FASHION GROUP IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI,
Yakuplu Mahallesi Fuar CaddesiBeysan San. Sit. Zemin Kat.
No:17Beylikdüzü Istanbul (TR)
2016 09 21
2017 01 09
2016 12 22
1312239
X-ELIO
9, 11, 37, 39, 40, 42
X-ELIO ENERGY, S.L., C/ Ombu, 3-2° plantaE-28045 Madrid (ES)
2015 12 30
2016 11 07
2016 10 06
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1312254
AKCIJU SABIEDRÏBA KALCEKS
CFE: 19.03.24, 26.03.23, 26.05.04, 29.01.14
1, 5
KALCEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53LV-1057 Rīga (LV)
2016 04 06
2016 11 07
2016 10 06

1326307
NEUROVITY
LABORATOIRES EXPANSCIENCE,
10, Avenue de l’ArcheF-92419 COURBEVOIE (FR)
2016 08 01
2017 01 23

1312260
Estedent
3, 21
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „WDS”,
20, bldg. 1G, Kulakova street RU-123592 Moscow (RU)
2016 04 06
2016 11 07
2016 10 06

1326411
ON OFF POWER
Michelin Recherche et Technique S.A.,
Route Louis-Braille 10CH-1763 Granges-Paccot (CH)
2016 10 24
2017 01 23

1312261
FITLEADER
CFE: 27.05.01
12, 28
Ningbo Loctek Visual Technology Corp., Science & Technology
Zone, Jiangshan Town, Yinzhou District, NingboZhejiang (CN)
2016 03 20
2016 11 07
2016 10 06

1326414
Pionir NEGRO EXCLUSIVE ODZACAR GRLA
CFE: 01.15.09, 02.01.15,
03.13.05, 05.03.15, 05.07.12,
08.01.19, 14.11.01, 24.03.02, 29.01.15
30
Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b11030 Beograd (RS)
2016 10 17
2017 01 23
2017 01 05

1315962
ELIOT
9, 11, 42
LEGRAND FRANCE, 128 ave du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR); LEGRAND SNC,
128 ave du Maréchal de Lattre-de-TassignyF-87000 LIMOGES (FR)
2016 06 09
2016 11 21
2016 10 27
1317507
Footbik
Kaban Yevhenii Yevheniiovych,
vul. 23 Serpnia, bud. 59, kv. 89Kharkiv 61072 (UA)
2016 11 24
2017 07 10

41
2017 06 22

1318360
ASTERIKS
16, 28, 41
LES EDITIONS ALBERT RENE, 58 rue Jean BleuzenF-92170 VANVES (FR)
2015 11 09
2016 12 19
2016 11 10
1318388
INDUCELL
CFE: 01.15.03, 27.05.17
9, 35
M. Jacques Rouch, 17 place TabareauF-69004 Lyon (FR)
2016 03 22
2016 12 19
2016 11 10
1318662
OBELIKS
16, 28, 41
LES EDITIONS ALBERT RENE, 58 rue Jean BleuzenF-92170 VANVES (FR)
2015 11 09
2016 12 19
2016 11 17
1318663
IDEFIKS
16, 28, 41
LES EDITIONS ALBERT RENE, 58 rue Jean BleuzenF-92170 VANVES (FR)
2015 11 09
2016 12 19
2016 11 17
1321063
GOOSVN
CFE: 26.13.25
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO., LTD,
Xinyuan Village, Xiaolin Town, CixiZhejiang (CN)
2016 04 05
2017 01 02

9
2016 12 01

1321207
RAMBOW
CFE: 24.09.05, 27.05.07
25
Shishi Huangbao Garments Weaving Co., Ltd,
South Qun Ying Road, Shishi CityFujian Province (CN)
2016 03 16
2017 01 02
2016 12 01
1323465
BE SMARTER. SAVE WATER.
CFE: 01.15.15, 24.17.02, 27.05.01
3, 35, 41, 45
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 04 03
2017 07 10
2017 06 22
1323664
dentissimo SWISS BIODENT
CFE: 26.11.12, 27.05.10
MEDPACK SWISS GROUP AG, c/o Zovag SRC GmbH,
Unterlettenstrasse 14CH-9443 Widnau (CH)
2017 03 09
2017 06 26

3
2017 06 08

1326284
WARMON
6, 9, 11, 17
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Spetsialnie
sistemy i tehnologii”, Proektiruemy proezd 5274, str. 7, g.
MytishchiRU-141008 Moskovskaya oblast (RU)
2016 09 08
2017 01 23
2017 01 05
1326294
wigglesteps
CFE: 27.05.10
25
ATEL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Yakuplu
Mermerciler Sanayi Sitesi, 5. Cadde No: 9, Beylikdüzüİstanbul (TR)
2016 07 01
2017 01 23
2017 01 05

1
2017 01 05
12
2017 01 05

1326453
BOUCHER Jean Rozé DEPUIS 1892
CFE: 25.01.15, 26.04.09, 27.05.10, 29.01.13
16, 29, 35, 38, 41
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste-ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2016 09 01
2017 01 23
2017 01 05
1326459
ON OFF PRO
Michelin Recherche et Technique S.A.,
Route Louis-Braille 10CH-1763 Granges-Paccot (CH)
2016 11 02
2017 01 23
1326460
URBAN POWER
Michelin Recherche et Technique S.A.,
Route Louis-Braille 10CH-1763 Granges-Paccot (CH)
2016 11 02
2017 01 23

12
2017 01 05
12
2017 01 05

1326654
Inovag LADENBAU
CFE: 27.05.01
6, 20, 35, 37, 39, 40, 42
DOLMA-Holding AG, c/o Würsch Treuhand AGObermattweg
12CH-6052 Hergiswil NW (CH)
2016 10 24
2017 01 23
2017 01 05
1328393
CFE: 02.09.04, 26.11.25
9, 28, 41, 42
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, ShenzhenGuangDongProvince (CN)
2016 09 07
2017 01 30
2017 01 12
1328394
THREE 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, ShenzhenGuangDongProvince (CN)
2016 09 07
2017 01 30
2017 01 12
1328425
CFE: 06.19.09, 25.01.15, 28.05.00, 29.01.15
33
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
ul. Kazintsa d. 52a, k. 22220099 Minsk (BY)
2016 09 12
2017 01 30
2017 01 12
1328430
NERO electronics
CFE: 27.05.01
7, 9, 37, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Nero
Electronics”, Komn. 11, 74, Novodvorskiy s/s, rayon
d.Korolishchevichi, Minskiy r-n223016 Minskaya obl. (BY)
2016 09 30
2017 01 30
2017 01 12
1328443
MEATON
CFE: 27.05.01
6
Shanghai Meaton Trade Co., Ltd, Room C-42, 3rd Floor, No. 227
Rushan Road, Pudong New DistrictShanghai (CN)
2016 05 03
2017 01 30
2017 01 12
1328448
LUXI
CFE: 27.05.17
1
LUXI GROUP CO., LTD., NO. 68 Luhua Road, Liaocheng, Shandong (CN)
2016 05 30
2017 01 30
2017 01 12
1328548
First for craftsmen
1, 25
REIZIGER PTY LTD, GF 303 Rokeby RoadSubiaco WA 6008 (AU)
2016 09 30
2017 02 06
2017 01 19
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1329503
PANMIN
CFE: 27.05.01
19
XIAMEN DEYUAN PANMIN TRADING CO., LTD., Room 2002, No. 21
Jiahe Road, Siming District, Xiamen361000 Fujian (CN)
2016 10 11
2017 02 20
2017 02 02
1329507
YOFC
CFE: 27.05.02
9
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company,
No.9 Optics Valley Avenue, East Lake High-Tech Development
Zone, WuhanHubei (CN)
2016 10 25
2017 02 20
2017 02 02
1329531
GRIPBOND
CFE: 27.05.17
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD., Dongzhangzhuang
Village, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City257300
Shandong Province (CN)
2016 11 14
2017 02 20
2017 02 02
1329534
VECENEY
CFE: 27.05.17
25
Fujian haoshou duds co., LTD,
Gaohu Yinglin Jinjiang City 362200 Fujian Province (CN)
2016 11 14
2017 02 20
2017 02 02
1329538
NAAATS
CFE: 27.05.17
12
Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd.,
Dawang Economic Development Zone, Guangrao County,
Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2016 11 14
2017 02 20
2017 02 02
1329541
AENEAS
CFE: 27.05.17
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD.,
Dongzhangzhuang Village, Dawang Town, Guangrao County,
Dongying City257300 Shandong Province (CN)
2016 11 14
2017 02 20
2017 02 02
1329582
EKOTOPFILM INTERNATIONAL FESTIVAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FILMS
CFE: 02.01.15, 06.19.01, 16.03.01, 27.05.01, 29.01.03
35, 41, 42
Ing. Peter Lím, Stefunkova 3143/23SK-821 03 Bratislava (SK)
2016 10 14
2017 02 20
2017 02 02
1329586
N°5 L’EAU
Chanel SARL, Burgstrasse 26CH-8750 Glarus (CH)
2016 11 01
2017 02 20

3
2017 02 02

1330248
POLO EXCHANGE
CFE: 27.05.17
9, 14, 18
RETRO İTHALAT İHRACAT BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Şerifali Mah., Kızkalesi Sokak No: 22/AÜmraniye
İSTANBUL (TR)
2017 03 29
2017 07 03
2017 06 15
1330336
SOYANANDA
29, 30, 32
Soyana, Walter Dänzer, Turmstrasse 6CH-8952 Schlieren (CH)
2016 10 14
2017 02 27
2017 02 09
1330338
CAMBOZO
CFE: 03.01.22, 03.07.17, 09.01.10,
24.01.03, 24.05.07, 24.09.08, 24.13.25, 25.01.01
33
GAS Familia, s.r.o.
Stará Ľubovňa, Prešovská 8 SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
2016 10 12
2017 02 27
2017 02 09
1330339
MILAZZO
CFE: 03.01.22, 03.07.17, 09.01.10,
24.01.03, 24.05.07, 24.09.08, 24.13.25, 25.01.13
33
GAS Familia, s.r.o.
Stará Ľubovňa, Prešovská 8 SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
2016 10 12
2017 02 27
2017 02 09

1181

1330347
Domotron
CFE: 27.03.15, 29.01.12
BVC Dom s.r.o, Kozi 916/5CZ-110 00 Praha 1 (CZ)
2016 11 23
2017 02 27

9, 37, 42
2017 02 09

1330355
Meditrade
CFE: 03.11.01, 24.13.14, 27.03.03, 27.05.15, 29.01.12
35, 36
MEDITRADE, spol. s r.o., Levočská 1SK-851 01 Bratislava (SK)
2016 10 26
2017 02 27
2017 02 09
1330405
TAUBMANS
Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76NL-6824 BM Arnhem (NL)
2016 11 24
2017 02 27

2
2017 02 09

1330439
COCHONNET
33
EGGERS & FRANKE Holding GmbH,
Speicher 1, Konsul-Smidt-Straße 8 J28217 Bremen (DE)
2016 12 01
2017 02 27
2017 02 09
1330462
DEPOT depot-online.com
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

3, 4, 6, 8, 11, 16, 18,
20, 21, 26, 27, 28, 35,
39, 40, 42

Migros-Genossenschafts-Bund,
Limmatstrasse 152CH-8005 Zürich (CH)
2016 10 12
2017 02 27

2017 02 09

1330690
PLEXUMA
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38H-1106 Budapest (HU)
2016 07 28
2017 03 06
2017 02 16
1330696
TRIPLE RYE
33
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU
„NATSIONALNA HORILCHANA KOMPANIIA”, Smilianske shose,
8-i kilometr, bud. 2, s. Stepanky, Cherkaskyi raionCherkaska oblast
19632 (UA)
2016 07 20
2017 03 06
2017 02 16
1330710
LSHF Lushenfa Chemical
CFE: 27.05.22, 28.03.00
4
SHANDONG LUSHENGFA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.,
Dongying Port Economic Development Zone, Dongying
CityShandong Province (CN)
2016 10 11
2017 03 06
2017 02 16
1330724
MIMOSA Minimum Impact, Maximum Output
Sustainable Agriculture-Ardo
CFE: 19.19.00, 26.11.01, 27.03.11, 27.05.04, 29.01.13
29, 30, 31
Ardo Coordination Center N.V., Wezestraat 61B-8850 Ardooie (BE)
2016 11 04
2017 03 06
2017 02 16
1330753
AREFEVA
25, 35
Arefiev Dmytro Yuriiovych, vul. Kosmonavtiv, 4, s. Horenychi,
Kyievo-Sviatoshunskyi r-nKyivska obl. 08114 (UA)
2016 11 03
2017 03 06
2017 02 16
1330757
Veeh-Noten
Johanna Veeh-Krauß,
Ochsenfurter Straße 32b97258 Hemmersheim (DE)
2016 11 21
2017 03 06

9, 16, 41
2017 02 16

1330805
CFE: 03.09.02
7
CHANGZHOU SHARK POWER MACHINERY CO., LTD,
No.291, West Huanghe Road, ChangzhouJiangsu Province (CN)
2016 09 20
2017 03 06
2017 02 16
1331660
XtraMile
35, 42
Flint Group Germany GmbH, Sieglestrasse 2570469 Stuttgart (DE)
2017 05 02
2017 06 12
2017 05 25
1332025
BUTTERFLY
Kambly SA Spécialités de biscuits suisses,
Mühlestrasse 4CH-3555 Trubschachen (CH)
2016 11 23
2017 03 13

30
2017 02 23
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1332081
CFE: 28.03.00
31
KENLIXIAN ZHONGXING XIAOMAI ZHONGZHI ZHUANYE
HEZUOSHE, No.119, Xiaozhang Village, Shengtuo Town, Kenli
County, Dongying City 257506 Shandong (CN)
2016 11 21
2017 03 13
2017 02 23
1332104
RHEUTONIN
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel,
bei Rosario De Carlo, Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen SZ (CH)
2016 11 17
2017 03 13
2017 02 23
1332106
MOVITIB
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel,
bei Rosario De Carlo, Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen SZ (CH)
2016 11 17
2017 03 13
2017 02 23
1332107
ACITIB
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel,
bei Rosario De Carlo, Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen SZ (CH)
2016 11 17
2017 03 13
2017 02 23
1332112
ARTIMELT
artimelt AG, Wassermatte 1CH-6210 Sursee (CH)
2016 11 29
2017 03 13

1, 42
2017 02 23

1332171
MIKRA
9
UAB „SABELIJOS PREKYBA”, Savanorių pr. 435ALT-49280 Kaunas (LT)
2016 11 18
2017 03 13
2017 02 23
1332176
FORCE ONE
3
KIRMIZIGÜL KOZMETİK VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Veliköy Organıze Sanayı Sıtesı Osman UzunCaddesı No:55
Velıköy ČerkezköyTekirdağ (TR)
2016 05 18
2017 03 13
2017 02 23
1333503
Conte Ottavio Piccolomini d´Aragona s.r.l. 32, 33
WIV Wein International AG,
Burg Layen 155452 Rümmelsheim OT Burg Layen (DE)
2016 11 10
2017 03 27
2017 03 09
1335875
ALBOND
CFE: 04.03.09, 27.05.01, 29.01.13
6, 35
SİSTEM METAL YAPI REKLAM MALZEMELERİ VE İNŞAAT SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Reşitpaşa Mahallesi, Eskibüyükdere
Caddesi, Park Plaza No:14 Kat:7 19/ESarıyer / İstanbul (TR)
2016 05 24
2017 04 10
2017 03 23
1335919
CARECLOUD
42
CareCloud Corporation,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 900Miami FL 33126 (US)
2016 09 27
2017 04 10
2017 03 23
1335962
Janina Curved
KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Siemensstrasse 2159199 Bönen (DE)
2016 12 07
2017 04 10
1336068
P.I.T.
CFE: 26.01.16, 26.13.25
Xinjiang Longbo Investment Group Co., Ltd,
531 HAO, JINGJIJISHUKAIFAQU (TOUTUNHEQU),
WULUMUQI830026 XINJIANG (CN)
2016 11 09
2017 04 10
1336075
VIDESTIN
CFE: 28.05.00
Aktsionerno Droujestvo „SOPHARMA”,
Oulitsa „Iliensko shaussee” 16BG-1220 Sofia (BG)
2016 10 27
2017 04 10

14, 18, 25
2017 03 23
6, 7, 12

2017 03 23
5
2017 03 23

1336103
DISTIL. NO9
CFE: 02.01.01, 25.01.10,
26.11.13, 27.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
33
Peter Vanhecke, 14, Rue Honore Labande MC-98000 Monaco (MC)
2016 12 16
2017 04 10
2017 03 23
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1336111
THE CHEMICAL BARBERS
CFE: 02.01.01, 10.05.04, 27.01.01
3
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Chemical
Barbers”, ul. Maroseyka, 7/8, building 1, indoors 1, RU-101000 room
5, Moscow (RU)
2016 12 27
2017 04 10
2017 03 23
1336147
GWC
CFE: 26.04.01, 27.05.01
34
China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd., No. 2 Longquan
Section, Chenglong Avenue, National Chengdu Economy and
TechnologyDevelopment Area, Longquanyi District, Chengdu
CitySichuan Province (CN)
2016 09 27
2017 04 10
2017 03 23
1336291
WORKER
Continental Reifen Deutschland GmbH,
Vahrenwalder Straße 930165 Hannover (DE)
2017 06 02
2017 07 10

12
2017 06 22

1336565
Erae
CFE: 27.05.01
7, 9, 11, 12, 35, 37, 42
erae cs limited, 39-130, Seobu-ro 179 beon-gil,
Jinyeong-eup, Gimhae-siGyengsangnam-do (KR)
2016 09 28
2017 04 18
2017 03 30
1336588
EKTA
CFE: 26.04.10, 27.05.24, 29.01.12
9, 11
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „EKTA-PROM”,
vul. Vitruka, 9m. Zhytomyr 10025 (UA)
2016 09 19
2017 04 18
2017 03 30
1341890
Green money
CFE: 05.03.14, 29.01.12
Limited liability company Microfinance organization
«GreenMoney», Ordjonikidze st., 5, flat 28,
Kemerovo cityRU-650000 Kemerovo region (RU)
2016 10 11
2017 05 15

36

2017 04 27

1341910
GINSII
CFE: 27.05.01
3
ZHONG YUNHAI, A1205, Building 1, Lvhaimingdu, No.212,
Xuefu Road, Nanshan District, ShenzhenGuangdong (CN)
2016 10 24
2017 05 15
2017 04 27
1341912
CONVIVO
9, 10
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Strasse 51-5207745 Jena (DE)
2016 12 24
2017 05 15
2017 04 27
1341953
SWISSVAXMARINE
Swissvax AG, Swissvax Building,
Tämperlistrasse 3CH-8117 Fällanden (CH)
2016 12 12
2017 05 15
1342017
homara
ROLLER GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 7245891 Gelsenkirchen (DE)
2016 12 15
2017 05 15

3
2017 04 27
20, 24, 27, 35
2017 04 27

1342030
PRINX
CFE: 03.07.01, 27.03.01, 27.05.17
12
PRINX CHENGSHAN(SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.,
No.98, Nanshan North Road, Rongcheng, Weihai City264300
Shandong Province (CN)
2016 12 27
2017 05 15
2017 04 27
1342069
POLINI kids
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.12
20, 24
«Votkinskaya promyshlennaya kompania», JSC,
ul. Rechnaya, 2, Votkinsk RU-427430 Udmurtskaya Respublika (RU)
2016 12 22
2017 05 15
2017 04 27
1342076
DISTIL. No9
33, 43
Peter Vanhecke, 14, rue Honore LabandeMonacoMC-98000 (MC)
2017 02 01
2017 05 15
2017 04 27
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1342099
Adolsep
5
Farmak International Holding GmbH,
Mariahilferstrasse 136A-1150 Vien (AT)
2017 01 30
2017 05 15
2017 04 27
1342104
S
CFE: 24.15.02, 27.05.21, 29.01.12
29, 30, 32, 35, 43
Subway IP Inc., 700 South Royal Poinciana Blvd.
Ste 500Miami Springs FL 33166 (US)
2017 01 13
2017 05 15
2017 04 27
1342117
LVIV CROISSANTS
CFE: 08.01.08, 27.05.11
30, 43
Limited Liability Company „Fast Food Franchising Group”,
prosp. Chervonoi Kalyny, 59, m. Lviv 79070 (UA)
2017 01 27
2017 05 15
2017 04 27
1342119
kik
35
KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Siemensstraße 2159199 Bönen (DE)
2017 02 02
2017 05 15
2017 04 27
1342130
ITACHO
29, 30
Ma Group B.V., Rutherfordweg 2NL-3542 CG Utrecht (NL)
2016 05 25
2017 05 15
2017 04 27
1342136
MI
CFE: 27.05.01
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City ShoppingMall II of China
Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, Haidian District100085
Beijing (CN)
2016 07 22
2017 05 15
2017 04 27
1342146
DELI’TIME
29
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société coopérative anonyme à directoire et
conseil de surveillance,
26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2016 09 08
2017 05 15
2017 04 27
1342250
Alexandre Stern Créateur de Miels
CFE: 26.04.03, 26.11.03, 27.05.09, 29.01.12
29, 30, 32, 33
M. Alexandre Stern, 35 rue BlometF-75015 Paris (FR)
2017 01 20
2017 05 22
2017 05 04
1342327
SLEEKER
CFE: 26.04.18, 27.05.24
1, 3, 5, 10, 21, 25, 26
BNS Bergal, Nico & Solitaire Vertriebs GmbH,
Rheinallee 9655120 Mainz (DE)
2016 10 19
2017 05 22
2017 05 04
1342328
SILOFERM
1
AGRAVIS Raiffeisen AG, Industrieweg 11048155 Münster (DE)
2016 11 15
2017 05 22
2017 05 04
1342363
DUCATUS
35, 36
MMag. Dr. Jakob Margreiter, LL.M.,
Höhenstraße 42aA-6020 Innsbruck (AT)
2017 01 23
2017 05 22
2017 05 04
1342370
FilTech
CFE: 26.11.21, 27.05.08
11
HANGZHOU FILTECH INTELLIGENT CO., LTD., Room 316, No. 7
Building, #1197 Bin’ an Road, Binjiang District310052 Hangzhou (CN)
2017 03 10
2017 05 22
2017 05 04
1342371
FURLION
CFE: 05.05.20, 28.03.00
6
SUZHOU FURLION GROUP CO., LTD., No. 109, Maopeng Road,
Xukou town, Wuzhong District, Suzhou City215000 Jiangsu
Province (CN)
2017 03 10
2017 05 22
2017 05 04
1342388
OCB ULTIMATE
CFE: 25.01.05, 25.07.02, 27.05.10, 29.01.13
34
Republic Technologies (International), Société par actions
simplifiée, 3750 Avenue Julien PanchotF-66000 Perpignan (FR)
2017 01 27
2017 05 22
2017 05 04

1342417
DC Dale Carnegie
CFE: 27.05.22
Dale Carnegie & Associates, Inc.,
290 Motor ParkwayHauppauge NY 117885105 (US)
2016 12 15
2017 05 22

1183

9, 16, 41
2017 05 04

1342691
EUXEA
35, 36
EUXEA Trademark GmbH, Denninger Str. 1581679 München (DE)
2017 02 18
2017 05 22
2017 05 04
1343579
883 POLICE
CFE: 24.01.25
Zabou Group Limited, Zabou House,
Shelley RoadPreston, Lancashire PR2 2ZH (GB)
2017 02 28
2017 05 29

25
2017 05 11

1343634
DATARECOVERY
CFE: 26.07.03, 27.05.01
35, 37, 42
Vojtěch Kavan, Petržílkova 1436/35CZ-158 00 Praha 5 (CZ)
2017 01 20
2017 05 29
2017 05 11
1343653
STOLICHNAYA Stolichnaya DISTILLED FROM GLUTEN FREE INGREDIENTS
CFE: 05.07.02, 25.01.15, 27.05.02, 29.01.13
33
ZHS IP Europe Sàrl, Avenue Reverdil 14CH-1260 Nyon (CH)
2016 12 13
2017 05 29
2017 05 11
1343735
FARROAD
CFE: 27.05.11
12
SHANDONG FENGYUAN TIRE MANUFACTURE CO., LTD,
Yicheng Economic Development Zoneof Zaozhuang, Shandong
Province (CN)
2017 02 23
2017 05 29
2017 05 11
1343754
RITAR
CFE: 24.15.02, 26.13.25, 27.05
9
Shenzhen Ritar Power Co., Ltd., 9th Building, Fuqiao No2.
Industrial Area, Qiaotou Community, Fuyong Sub-district,
Bao’an DistrictShenzhen (CN)
2017 03 10
2017 05 29
2017 05 11
1343776
STOLICHNAYA THE ORIGINAL Stolichnaya
CFE: 07.01.08, 25.01.15, 27.05.02, 29.01.13
33
ZHS IP Europe Sàrl, Avenue Reverdil 14CH-1260 Nyon (CH)
2016 11 28
2017 05 29
2017 05 11
1343848
KARMA
Cosmetic Warriors Limited,
29 High StreetPoole, Dorset BH15 1AB (GB)
2017 01 23
2017 05 29

3
2017 05 11

1343856
anda tech special fertilizers expert.
CFE: 26.01.03, 27.05.10
1
SHIFANG ANDA CHEMICALS CO. LTD., Hexing Village, Nanquan
Town, Shifang CitySichuan Province (CN)
2017 01 19
2017 05 29
2017 05 11
1343922
VINE[ACTIV]
CFE: 24.17.25, 29.01.12
3, 5, 44
Caudalie IP Limited, 57/63 Line Wall RoadGibraltar GX11 1AA (GI)
2016 11 28
2017 05 29
2017 05 11
1343964
AIRTOUCH
CFE: 01.15.11, 29.01.12
24
DENIZLI RATEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Bozburun Mahallesi 7050, Sokak No:3 Denizli (TR)
2017 01 09
2017 05 29
2017 05 11
1345158
SWAX LAX PRO-GRIP
28
Swax Lax LLC, 150 Beechwood Road Summit NJ 07901 (US)
2017 03 06
2017 06 05
2017 05 18
1345228
LOGISTICS FOUR ZERO
39
EKOL LOJISTIK ANONIM SIRKETI, Ekol Caddesi No:2TR-34935
Sultanbeyli, İstanbul (TR)
2016 12 30
2017 06 05
2017 05 18
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1345242
CFE: 28.03.00
40
Shenzhen Cohen environmental protection co., LTD,
Room 3601-3605, 36th Floor, Jinzhonghuan Commercial Building,
Jintian Road, FutianShenzhen (CN)
2017 03 07
2017 06 05
2017 05 18
1345273
GreenPoxy
1, 2
Sicomin, SAS, ZA DE LA VALAMPE, 31 AVENUE DE LA LARDIERE,
BP31F-13161 Châteauneuf les Martigues (FR)
2016 11 03
2017 06 05
2017 05 18
1345422
SALI
CFE: 27.05.17
7
Hu Hongjia, No. 92, Ximachi Community, Shanxi village,
Xiangzhu town, Yongkang CityZhejiang province (CN)
2016 04 20
2017 06 05
2017 05 18
1345450
BOARDMAN
CFE: 27.05.01
9, 12, 21, 25, 35, 42
Boardman Bikes Ltd, Icknield Street Drive, Washford
WestRedditch, Worcestershire B98 0DE (GB)
2017 01 09
2017 06 05
2017 05 18
1345468
solar
CFE: 27.05.01, 29.01.04
Solar A/S, Industrivej Vest 43DK-6600 Vejen (DK)
2016 09 15
2017 06 05

35, 37, 39, 41, 42
2017 05 18

1345484
Paektu
CFE: 01.01.01, 27.05.01
32
YANBIAN PREFECTURE HONGYA MINERAL DRINKS CO., LTD.,
Hongfeng Village, Erdaobaihe Town, Antu County, Yanbian
PrefectureJilin Province (CN)
2017 02 02
2017 06 05
2017 05 18
1345533
MILUCCA
3, 8, 20, 21, 25, 26
SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited, Super-Pharm Building, 16
Shenkar StreetHerzlia (IL)
2017 02 28
2017 06 12
2017 05 25
1345596

K.O.L KEY OF LIFE

1, 3, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 35
PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A., RUA ACTOR
ANTÓNIO SILVA, Nº 7P-1649-033 LISBOA (PT)
2017 02 07
2017 06 12
2017 05 25

1345677
Parrot SWING
CFE: 27.05.10
12, 28
PARROT DRONES, Société par actions simplifiée à associé unique,
174-178 quai de JemmapesF-75010 PARIS (FR)
2016 12 02
2017 06 12
2017 05 25
1345683
PLAYONEERS
9, 18, 25, 28, 35, 41
SALOMON SAS, ZAC des Croiselets,
14 chemin des CroiseletsF-74370 METZ-TESSY (FR)
2017 01 10
2017 06 12
2017 05 25
1345737
VANESSA
CFE: 27.05.02
7
Changzhou Kaiyuan Tools Manufacturer Co., Ltd,
Mengshu, Henglin town, Changzhou cityJiangsu (CN)
2016 11 14
2017 06 12
2017 05 25
1345780
KJ
CFE: 27.05.22
6, 18, 25
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2, rue du Pont NeufF-75001 Paris (FR)
2017 02 28
2017 06 12
2017 05 25
1345786
eta
CFE: 27.05.01
7, 11
HP TRONIC-prodejny elektro a.s., Kútíky 637CZ-760 01 Zlín-Prštné (CZ)
2017 01 23
2017 06 12
2017 05 25
1345798
badea, bathrooms part of the baumann group
CFE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10
11, 20
Burger Küchenmöbel GmbH, Martin-Luther-Straße 3139288 Burg (DE)
2016 12 28
2017 06 12
2017 05 25

1345833

Nr 3/2018

CFE: 01.15.23, 26.01.16, 29.01.15

9, 12, 15, 16,
28, 35, 38, 41
Association des Centres Distributeurs E. LECLERC (A.C.D. Lec),
Association régie selon la loi du 1er juillet 1901, 26 quai Marcel
BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2016 09 08
2017 06 12
2017 05 25

1345854
Reecoo
CFE: 27.05.01, 29.01.04
7
Shenzhen Reecoo Electronic Co., Ltd, 4-5th Floor, Building A2,
Xinjianxing Science & TechnologyIndustrial Park, Guangming New
District, Shenzhen518000 Guangdong Province (CN)
2017 01 23
2017 06 12
2017 05 25
1345884
SERICCA
CFE: 27.05.01
18, 24
NEW SILK ROAD GROUP LTD., Room 618, West Block, Qiushi
Center, Zhuzilin Road, Shenzhen CityGuangdong (CN)
2016 11 28
2017 06 12
2017 05 25
1345939
BORAMIN CA TRADECORP
1
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal,
Alcalá, 498, planta 2E-28027 MADRID (ES)
2017 01 23
2017 06 12
2017 05 25
1345945
AEE
CFE: 27.05.11
9
SHENZHEN AEE TECHNOLOGY CO., LTD, 10B-1, Block B, Modern
Window Building, Huaqiang North Road, Futian DistrictShenzhen (CN)
2017 02 01
2017 06 12
2017 05 25
1345973
simmer huang
43
BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management Co., Ltd,
Room 308, Block 1, No. 18 Shuanghe Street, Linhe Development
Zone, Shunyi DistrictBeijing (CN)
2017 02 07
2017 06 12
2017 05 25
1345975
TOP BRIGHT
CFE: 03.01.16, 26.04.04, 28.03.00, 29.01.12
28
TOP BRIGHT ANIMATION GROUP CO., LTD., 6/F, Agriculture
Building, An Yang District, Ruian CityZhejiang Province (CN)
2017 02 07
2017 06 12
2017 05 25
1345977
MANDOLINO
Griesson-de Beukelaer GmbH & Co. KG,
August-Horch-Str. 2356751 Polch (DE)
2017 02 03
2017 06 12

29, 30
2017 05 25

1345988
ARYMI
34
Shenzhen Kanger Technology Co., Ltd., 1011 Room, Ten Floor,
Huiying Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao’an District,
Shenzhen CityGuangdong Province (CN)
2017 03 13
2017 06 12
2017 05 25
1345989
CFE: 26.01.18, 28.03.00
33
Beijing Shunxin Agriculture Co., Ltd. Niulanshan Winery,
East of Office, Niushan Area, Shunyi DistrictBeijing (CN)
2017 03 16
2017 06 12
2017 05 25
1345997
RUSH
5
HAL Allergy Benelux B.V., J.H. Oortweg 15NL-2333 CH LEIDEN (NL)
2017 04 07
2017 06 12
2017 05 25
1346067
SWEET BOX
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
28, 30
DIPLAZOR LIMITED,
124, 1st floor, office 101, StrovolosCY-2042 Nicosia (CY)
2016 09 23
2017 06 12
2017 05 25
1346090
MOCUTE
CFE: 27.05.01
9, 28
Sunkong Technology Development Co., Ltd., 4th Floor, Suite West,
Building 16, Majialong Industry District,
Nanshan District, Shenzhen518000 Guangdong (CN)
2016 12 20
2017 06 12
2017 05 25
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1346451
CFE: 26.01.01, 29.01.04
3, 5, 9, 21, 35, 37, 44
Association des Centres Distributeurs E.LECLERC (A.C.D. Lec),
Association régie selon la loi du 1er juillet 1901, 26 Quai Marcel
BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2016 11 25
2017 06 12
2017 05 25

1347148
20 BURNING HOT
CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.03
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 06 19
2017 06 01

1346454
RectorAgro
6, 17, 19, 37, 42
RECTOR LESAGE, 16 rue de Hirtzbach F-68200 MULHOUSE (FR)
2017 01 17
2017 06 12
2017 05 25

1347156
PreKern
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 11 11
2017 06 19

1346490
CFE: 26.15.01
17
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin Road,
Shengtuo Town, Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2016 10 25
2017 06 12
2017 05 25
1346518
ITAKA
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
KAYEN SRL, Via Pacinotti, 2I-97013 COMISO (RG) (IT)
2016 09 27
2017 06 12

1, 5
2017 05 25

1346534
INTERGEO TV
35, 38, 41, 42
DVW-Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und
Landmanagement e.V., Feierabendstraße 1279235 Vogtsburg (DE)
2016 11 29
2017 06 12
2017 05 25
1346559
SMARTSCORING
CFE: 26.04.04, 29.01.13
9, 35, 38, 42
”Ocaq Scoring” Limited Liability Company, Sabail district,
Nizami str., 90A, Landmark III, flor 3AZ-1010 Baku (AZ)
2017 04 20
2017 06 12
2017 05 25
1346595
NEXT V-SCREEN Extra Value with Advanced Mesh
Technology
CFE: 01.05.01, 09.01.07, 26.03.01, 27.05.02
7, 24
NBC Meshtec Inc., 2-50-3 Toyoda, Hino-shiTokyo 191-0053 (JP)
2017 01 19
2017 06 12
2017 05 25
1346719
Confitrade
CFE: 03.01.14, 27.01.01
28, 30
DIPLAZOR LIMITED,
124, 1st floor, office 101, Strovolos CY-2042 Nicosia (CY)
2016 09 23
2017 06 12
2017 05 25
1346786
HOCO.
CFE: 24.17.02, 27.05.17
9
Ou Shuxiao, 03, Nanhai, No. 55, Zhongshan Avenue West,
Tianhe District, Guangzhou Guangdong (CN)
2017 01 23
2017 06 12
2017 05 25
1347040
AWV
CFE: 26.13.25, 27.05.01
9
GUANGZHOU ADS AUDIO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.,
Shima Industrial Zone, Xinshi Town, Baiyun District, Guangzhou
CityGuangdong Province (CN)
2017 02 07
2017 06 19
2017 06 01
1347050
AOSHENG
CFE: 26.01.18, 27.05.01
7
ZHOUSHAN AOSHENG AUTO PARTS CO., LTD., Fengshouzhan,
Daidong Town, Daishan CountyZhejiang Province (CN)
2017 02 27
2017 06 19
2017 06 01
1347075
Kiwiwho
CFE: 03.07.18, 27.05.04
Alain FABI, Av de la Tendraie 7B-1421 Ophain (BE)
2017 01 11
2017 06 19
1347095
Elite RESERVE ER
CFE: 26.01.03, 27.05.22
FRANMAX, UAB, Kirtimų g. 47LT-02244 Vilnius (LT)
2017 01 20
2017 06 19

18
2017 06 01
29, 30
2017 06 01

1347101
IMMOFINANZ SPACE TO SUCCEED
CFE: 27.01.01, 29.01.04
35, 36, 37, 39, 40, 42
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11A-1100 Wien (AT)
2016 08 05
2017 06 19
2017 06 01

31
2017 06 01

1347201
BLACK BORNI
CFE: 03.01.24, 25.01.19, 27.05.24
32
Zlatevski Ljubisa, Dolna banjica, ul. Fazanerija 1, br. 96 Gostivar (MK)
2016 10 26
2017 06 19
2017 06 01
1347228
STYLE 2 CREATE by ISANA
CFE: 04.02.01, 26.13.01, 27.05.24, 27.07.01, 29.01.13
3, 35
DIRK ROSSMANN GMBH, Isernhägener Str. 1630938 Burgwedel (DE)
2016 05 18
2017 06 19
2017 06 01
1347268
Ai
CFE: 01.15.03, 27.05.22
9
Shenzhen CRDC Technology Co., Ltd, NO. 136, Building P12,
HuaNan City electronic zone, Pinghu street, Longgan District,
ShenzhenGuangdong (CN)
2017 02 27
2017 06 19
2017 06 01
1347291
AMAYA
9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42
Amaya Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay Complex,
King Edward Road, Onchan IM3 1DZIsle of Man (GB)
2016 08 03
2017 06 19
2017 06 01
1347292
hoapp
CFE: 27.05.17
7, 9, 11, 35
Consulting Point LTD, Sea Meadow House, Blackburne Highway,
P.O.Box 116, Road TownTortola (VG)
2016 08 16
2017 06 19
2017 06 01
1347371
BUYLONG Professional Auto Parts
CFE: 26.04.02, 26.13.25, 27.05.02
12
NINGBO SUNSHINE TRAFFIC EQUIPMENT CO., LTD.,
No. 589 Shizhu Road, Jiaochuan Street, Zhenhai, Ningbo
City315000 Zhejiang province (CN)
2017 03 10
2017 06 19
2017 06 01
1347386
X-STAR
9, 12, 28
Autel Aerial Technology Co., Ltd., 9th Floor, Bldg. B1, Zhiyuan,
1001 Xueyuan Rd., Xili, NanshanShenzhen (CN)
2016 04 29
2017 06 19
2017 06 01
1347388
Cossni
CFE: 27.05.01
18
LIANG WU, Room 701, No.80 Huangqi byland, Dali town,
Nanhai district, Foshan cityGuangdong (CN)
2016 04 27
2017 06 19
2017 06 01
1347389
CFE: 28.03.00
39
DONGYING QUANXIN FURNITURE MANUFACTURING CO., LTD.,
Liaohe Road South, Huzhou Road East, Dongying Development
ZoneShandong (CN)
2016 06 16
2017 06 19
2017 06 01
1347391
BIAN YI FANG
CFE: 28.03.00
29, 43
Beijing Bianyifang Roast Duck Group Co Ltd, No.15 East Street,
Zhongli Yongdingmennei, Dongcheng DistrictBeijing (CN)
2016 05 05
2017 06 19
2017 06 01
1347396
nepaa
CFE: 26.01.11, 27.05.01, 29.01.12
9
Shenzhen Hongfeng Century Technology LTD, 3/F, Building C,
No. 2 Road 1 Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang
District, Shenzhen518001 Guangdong (CN)
2016 06 03
2017 06 19
2017 06 01

1186

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1347430
SIALOCATH
10
Cook Medical Technologies LLC,
750 Daniels Way, P.O. Box 2269 Bloomington IN 47402 (US)
2017 03 13
2017 06 19
2017 06 01
1347463
Bip
CFE: 27.05.17
9, 35, 38, 41, 42
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, Aydınevler Mah.
İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark Maltepeİstanbul (TR)
2016 08 08
2017 06 19
2017 06 01
1347470
INFRAMAX
CFE: 27.05.01
11, 35, 42
4heat s.r.o., Ječná 29aCZ-621 00 Brno Řečkovice a Mokrá Hora (CZ)
2016 10 04
2017 06 19
2017 06 01
1347473
CFE: 26.11.07, 29.01.12
9, 16, 35, 36
Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1RU-115035 Moscow (RU)
2016 11 03
2017 06 19
2017 06 01
1347552
LUCKY HOT
CFE: 26.11.13, 27.05.02, 29.01.12
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 06 19

9, 28
2017 06 01

1347605
dekomarin
21, 24, 27
ÖNCÜ GRUP KAĞIT PLASTİK VE MATBAACILIK SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Maltepe Caddesi, No. 10TOPKAPI-İSTANBUL (TR)
2017 03 24
2017 06 19
2017 06 01
1347611

CFE: 21.03.21, 28.05.00, 29.01.13

6, 7, 8, 9, 11, 21,
35, 37, 40, 41, 42

Pankratov Alexey Vladimirovich,
Borisa Galushkina street, 25-105RU-129301 Moscow (RU)
2017 02 07
2017 06 19
2017 06 01

1347749
CFE: 03.01.04, 03.02.07, 03.13.01, 29.01.14
12, 35
TİRYAKİLER OTO MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Umurbey Mahallesi, 1520 Sokak, No:34Alsancak-İZMİR (TR)
2016 07 01
2017 06 19
2017 06 01
1347791
simyke
CFE: 27.05.01
25
Lu Long, No. 7, Xinhui Road, Beitang District, WuxiJiangsu (CN)
2017 03 16
2017 06 19
2017 06 01
1347792
TIANYING
CFE: 26.03.23, 26.11.03, 28.03.00
12
Zhejiang Shanqi Tianying Vehicle Industry Co., Ltd., No 211,
New Street, Xinqiao Town, Luqiao District, Taizhou City318055
Zhejiang Province (CN)
2017 03 16
2017 06 19
2017 06 01
1347795
Xiao Bo Shi
6
Guangdong Dali Metal Manufacturing Co., Ltd., New City Center,
Jinli Town, Gao Yao District, Zhaoqing City528200 Guangdong
Province (CN)
2017 03 16
2017 06 19
2017 06 01
1347847
Royal Flame
CFE: 01.15.05, 24.09.01, 27.05.01, 29.01.12
11, 19
TORGOVYIY DOM «BELAYA GVARDIYA», LLC, Zvezdniy bulvar,
building 21/3, placement 1, office 5RU-129085 Moscow (RU)
2016 09 15
2017 06 19
2017 06 01
1347858
AMAZONS BATTLE
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 06 19
2017 06 01
1347971
EGT
CFE: 26.01.01, 26.02.03, 26.07.01, 29.01.01
28, 42
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 06 19
2017 06 01
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1348044
runrun
CFE: 26.04.18, 28.03.00
21
TAIZHOU ZHENGHUAN PLASTIC CO., LTD.,
South City Industrial Zone, Huangyan, TaizhouZhejiang (CN)
2017 03 16
2017 06 19
2017 06 01
1348045
CFE: 26.13.25
19
JIANGSU HANBAO BUILDING MATERIAL CO., LTD,
Room 1109, HuBu Business Building, Eastern Jianguo Road,
Xuzhou cityJiangsu Province (CN)
2017 03 16
2017 06 19
2017 06 01
1348062
NATUREPLUS+ NATURE & SCIENCE
CFE: 01.13.01, 05.03.11, 24.17.05, 27.01.12, 27.05.01, 29.01.12
31
IAMS Europe B.V., Vosmatenweg 4NL-7742 PB Coevorden (NL)
2017 03 30
2017 06 19
2017 06 01
1348079
CFE: 28.05.00
35, 36
Aktsionernoe obshchestvo „OTP Bank”,
d. 16A, str. 1, Leningradskoe shosseRU-125171 Moscow (RU)
2017 04 14
2017 06 19
2017 06 01
1348108
ARMOPLASTIKA
CFE: 26.11.13, 29.01.12
Moshnina Elena Valerievna, ul. Lenina, d. 71, kv. 9,
g. Zarechniy RU-442965 Penzenskaya oblast (RU)
2017 03 03
2017 06 19
1348109
Dr.Sculptor
CFE: 02.03.16, 29.01.13
Moshnina Elena Valerievna, ul. Lenina, d. 71, kv. 9,
g. Zarechniy RU-442965 Penzenskaya oblast (RU)
2017 03 03
2017 06 19
1348126
STTAS
Sandler & Travis Trade Advisory Services, Inc.,
1000 NW 57th Court, Suite 600Miami FL 33126 (US)
2016 10 05
2017 06 19

35, 41, 44
2017 06 01
35, 41, 44
2017 06 01
35, 41
2017 06 01

1348139
VITARIZ LINEA RISO
CFE: 05.07.02, 25.01.06, 27.05.10
29, 30, 32, 35
ALINOR S.p.A.,
Via Vittorio Veneto, 1/CI-26010 RIPALTA CREMASCA (CR) (IT)
2016 11 30
2017 06 19
2017 06 01
1348154
EXTRA STARS
CFE: 01.01.01, 27.05.02, 29.01.12
28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 06 19
2017 06 01
1348161
DWTS DANWEITESI
CFE: 03.04.13, 27.05.01, 28.03.00
25
WENZHOU JINSHIJIE GARMENTS LEATHER CO., LTD,
Mayuan Industrial Area, Shuitou Town, Pingyang County,
Wenzhou CityZhejiang (CN)
2017 02 27
2017 06 19
2017 06 01
1348306
SUPER GARDEN Elixir Zorka Mineralna dubriva
Sabac
CFE: 05.05.20, 24.01.10, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
1
Elixir Zorka Mineralna dubriva DOO,
Hajduk Veljkova 115000 Sabac (RS)
2017 03 06
2017 06 19
2017 06 01
1348312
DINOR
CFE: 27.05.17
16
Biella Schweiz AG, Erlenstrasse 44CH-2555 Brügg b. Biel (CH)
2017 03 23
2017 06 19
2017 06 01
1348332
ZERO-BUTTON
9
APARAVI Software AG, Poststrasse 18CH-6300 Zug (CH)
2017 02 23
2017 06 26
2017 06 08
1348360
CFE: 27.05.17

SINOFORCE
12
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SHANDONG YONKING RUBBER CO., LTD.,
Administrative Centre, Chenguan Village, Guangrao County,
Dongying City257300 Shandong Province (CN)
2017 01 12
2017 06 26
2017 06 08
1348372
ULTIMATE HOT
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 06 26
2017 06 08
1348652
RACE1000
CFE: 01.15.05, 15.07.01, 17.05.17,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
14, 25, 35, 39, 41, 43
memoryking GmbH & Co. KG, Päwesiner Weg 2013581 Berlin (DE)
2017 03 21
2017 06 26
2017 06 08
1348675
LOJİSTİK DÖRT SIFIR
EKOL LOJISTIK ANONIM SIRKETI,
Ekol Caddesi No. 2TR-34935 Sultanbeyli İstanbul (TR)
2016 12 30
2017 06 26

39
2017 06 08

1348785
APLERIA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 01 26
2017 06 26
2017 06 08
1348786
ENPLERASA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 01 26
2017 06 26
2017 06 08
1348845
FURLION
CFE: 05.05.20, 28.03.00
12
SUZHOU FURLION GROUP CO., LTD., No. 109, Maopeng Road,
Xukou town, Wuzhong District, Suzhou City215000 Jiangsu
Province (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08
1348875
MATTEL
CFE: 01.05.06, 27.05.01
7
Zhejiang Mattel Pump Technology Co., Ltd., (Inside Taizhou Yaoda
Industry & Trade Co.Ltd) Dongnan Industrial Zone, Songmen
Town, Wenling, TaizhouZhejiang (CN)
2016 09 02
2017 06 26
2017 06 08
1348887
TaiShan
CFE: 27.05.01, 28.03.00
25, 27, 28
TAISHAN SPORTS INDUSTRY GROUP CO., LTD., No.1, Taishan Sports
Road, Economic and Technological Development Zone, Leling
CityShandong Province (CN)
2016 11 14
2017 06 26
2017 06 08
1348917
CARPEX
CFE: 26.04.06, 27.01.01, 29.01.13
3, 5, 6, 11, 20, 21
SİNYAL ELEKTRONİK VE KOZMETİK ÜRÜNLER SANAYİ VE
PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul Boya VernikOrganize
Sanayi BölgesiTem Yan Yolu 1 No.lu Cadde No: 4/2Tuzlaİstanbul
(TR)
2016 12 30
2017 06 26
2017 06 08
1348930
VISUSTORE
9, 35, 42
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 2773430 Aalen (DE)
2016 12 21
2017 06 26
2017 06 08
1348958
VIKING
9, 20
«Scientific Industrial Company «Dipaul» Joint-Stock Company, B.
Monetnaya street, 16, RU-197101 Saint-Petersburg (RU)
2016 12 27
2017 06 26
2017 06 08
1348959
Blagoyar
CFE: 01.03.01, 06.19.09, 25.03.01, 27.05.02, 29.01.13
29
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Stavropolsky broyler»,
Broylernaya zona N1, Broylernaya promyshlennaya zona, RU355026 Stavropolsky krai, Shpakovsky r-n, (RU)
2017 01 16
2017 06 26
2017 06 08

1187

1348988
NESW
CFE: 27.05.17
1
SHANDONG NUOER BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.,
Haigang Road South, Gangxiliu Road East, Dongying Port Economic
Development Zone, Dongying CityShandong Province (CN)
2017 03 13
2017 06 26
2017 06 08
1349047
RCS Academy
CFE: 07.05.05, 24.01.11
SBB AG Recht & Compliance,
Hilfikerstrasse 1CH-3000 Bern 65 SBB (CH)
2017 03 01
2017 06 26

41
2017 06 08

1349072
CFE: 28.03.00
33
Beijing Shunxin Agriculture Co., Ltd. Niulanshan Winery,
East of Office, Niushan Area, Shunyi DistrictBeijing (CN)
2017 03 16
2017 06 26
2017 06 08
1349078
SUBERTECH
19
AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.,
Rua do Ribeirinho, N°202P-4536-907 S. PAIO DE OLEIROS (PT)
2016 10 24
2017 06 26
2017 06 08
1349147
VILGAL
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 01 26
2017 06 26
2017 06 08
1349167
RESISTOL
5
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ARTERIUM LTD»,
vul. Saksahanskoho, 139m. Kyiv 01032 (UA)
2017 02 20
2017 06 26
2017 06 08
1349223
b BAUER
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
7, 11, 21
ELTRADE GROUP, SIA, Bullu iela 74-4, LV-1067 Riga (LV)
2016 10 17
2017 06 26
2017 06 08
1349236
handy
CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 38, 41, 42
TINK LABS (SINGAPORE) PTE. LTD., 201 Henderson Road,
#09-25 Apex @ Henderson, Singapore 159545 (SG)
2016 10 07
2017 06 26
2017 06 08
1349237
MULTI-1 PREMIER
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28, 41
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 06 26
2017 06 08
1349244
CFE: 28.05.00
9, 16, 35, 36
Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1RU-115035 Moscow (RU)
2016 11 03
2017 06 26
2017 06 08
1349254
PROTILOX
5, 30
NANOX INTERNATIONAL, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, Havermarkt 16 bus 15B-3500 HASSELT (BE)
2016 12 29
2017 06 26
2017 06 08
1349298
BRLJEWELRY
CFE: 25.07.01, 26.04.03, 28.03.00
14
SHENZHEN BRL JEWELRY CO., LTD., 5/F of Building 12,
2/F of Building 19, Shuibei Industrial Zone, Cuizhu Road and 5/F,
West Block of Weiping Jewelry Building, Cuizhu Road 2109,
Luohu District Shenzhen (CN)
2017 03 07
2017 06 26
2017 06 08
1349302
Sukeer
CFE: 27.05.01, 28.03.00
20
Shenzhen KaBaoSun Commerce Trade Co., Ltd., 6F, 1 Building,
Yang Bei Industrial Park, Huangtian Industrial Town, Xixiang Town,
Bao’an DistrictShenzhen (CN)
2017 03 07
2017 06 26
2017 06 08
1349320
JIYU
CFE: 01.05.08, 03.07.11, 27.05.17, 28.03.00

21
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FUJIAN DEHUA JIYU CERAMICS CO., LTD, Baomei Industrial Area,
Longxun, Dehua, Quanzhou362500 Fujian (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08
1349327
KAIOU
CFE: 28.03.00
7
ZHEJIANG KAIOU TRANSMISSIONS BELT CO., LTD., Fangxiayang
Development Zone, Zhu’ao Town, SanmenZhejiang Province (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08
1349371
tradeVIA
CFE: 24.15.07, 26.04.06
Sandier & Travis Trade Advisory Services, Inc.,
1000 NW 57th Court, Suite 600Miami FL 33126 (US)
2017 03 22
2017 06 26

9
2017 06 08

1349379
CTH
CFE: 27.05.01
6
Nantong Zhuoyue Accurate Fittings Co., Ltd.,
No. 70-4-2, Haian Industry Zone, Nantong226600 Jiangsu (CN)
2017 03 16
2017 06 26
2017 06 08
1349498
CFE: 03.01.14, 28.05.00, 29.01.13
5, 29, 32
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Maloritskiy
konservnoovoshchesushilny kombinat”, 9,
ul.Zavodskaya g. Malorita225903 Brestskaya oblast (BY)
2017 02 09
2017 07 03
2017 06 15
1349500
GAMEBET
41
Bet Service Group Ltd, Level G, (office 1/4710), Quantum House, 75,
Abate Rigord StreetTa’ Xbiex XBX 1120 (MT)
2017 03 13
2017 07 03
2017 06 15
1349537
So the world builds better
19, 37, 42
LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156CH-8645 Jona (CH)
2017 03 15
2017 07 03
2017 06 15
1349562
HEVA
25
FUZHOU HEVA SHOES CO., LTD., R09, 4/F, connecting building of
1# & 2#, Hongyuan Mansion, No. 246, Hualin RoadGulou District,
FuzhouFujian (CN)
2017 04 12
2017 07 03
2017 06 15
1349589
Milesight
CFE: 02.09.04, 16.03.25, 26.04.04
9
Xiamen Milesight Technologies Co., Ltd., Room 202, No. 23
Wanghai Road, Software Park Two, Xiamen361000 Fujian (CN)
2017 04 12
2017 07 03
2017 06 15
1349592
FunkyMonkey
CFE: 03.05.19, 27.05.01
25
FUZHOU HEVA SHOES CO., LTD., R09, 4/F, connecting building of
1# & 2#, Hongyuan Mansion, No. 246, Hualin RoadGulou District,
FuzhouFujian (CN)
2017 04 12
2017 07 03
2017 06 15
1349630
CFE: 26.01.16
21
FUJIAN DEHUA XINGYE CO., LTD, XUNZHONG VILLAGE, XUZHONG
TOWN, DEHUA COUNTY362500 FUJIAN (CN)
2017 03 10
2017 07 03
2017 06 15
1349634
Toma
CFE: 05.03.13, 25.03.01, 27.05.11, 29.01.13
PEPSICO CZ s.r.o.,
Kolbenova 510/50CZ-190 00 Praha 9-Vysočany (CZ)
2017 02 14
2017 07 03

32
2017 06 15

1349676
LUTOPHEN
1, 2
Herlac Coswig GmbH, Industriestraße 2801640 Coswig (DE)
2016 12 14
2017 07 03
2017 06 15
1349680
MILK BAR CAKES, SHAKES & MORE
CFE: 19.07.01, 26.01.01, 27.05.09, 27.07.01, 29.01.12
Kozachenko Anna Leonidivna,
vul. Kruhlouniversytetska, 15, kv. 5Kyiv 01024 (UA)
2016 11 22
2017 07 03

30, 43
2017 06 15
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1349688
Dongheng
CFE: 26.01.18, 26.07.04, 28.03.00
24
Changzhou DongHeng weaveing and dyeing Group Co., Ltd.,
No. 8 Jingyang Road, ChangzhouJiangsu (CN)
2017 03 10
2017 07 03
2017 06 15
1349697
CFE: 19.07.01
33
VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă, fabrică de vinuri,
MD-6811 Str.Uzinelor nr. 3, Bardar, Ialoveni, (MD)
2017 03 20
2017 07 03
2017 06 15
1349704
DIGIProg
CFE: 27.05.01
42
Shenzhen Kingbolen Technology Co., Ltd., 1123-1126, Area B,
11/F, Yousong Tech Mansion, East 1st Ring Road, Longhua Street,
Longhua New Area, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 04 12
2017 07 03
2017 06 15
1349706
YOUSAMS
CFE: 27.05.01
9
SHENZHEN USAMS TRADING CO., LTD., 201 Building 4, Dezhong
Industrial Park, No. 7 Lipu Street Dafapu Community, Wuhe Road,
Bantian Street, Longgang, Shenzhen Guangdong (CN)
2017 04 10
2017 07 03
2017 06 15
1349884
I LOVE COCO
Chanel SARL, Burgstrasse 26CH-8750 Glarus (CH)
2016 12 20
2017 07 03

3, 9, 14, 18, 25
2017 06 15

1349924
VINTANA SINCE 1974
CFE: 25.07.01, 26.04.18
33
Vino Vintana AG, Weichlenstrasse 7CH-6030 Ebikon (CH)
2017 04 19
2017 07 03
2017 06 15
1349972
CFE: 26.01.03, 26.03.01
9, 35, 36
ECommerce Holding II S.à r.l.; Limited Liability company, 5,
Heienhaff L-1736 Senningerberg (LU)
2016 11 09
2017 07 03
2017 06 15
1349992
KOOPMANS
P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V.,
Nieuweweg 5NL-9073 GN Marrum (NL)
2017 02 09
2017 07 03

1, 2, 35, 37
2017 06 15

1350002
CFE: 01.03.16, 02.09.01, 05.03.16, 05.05.20, 05.07.02,
26.04.03, 28.05.00, 29.01.15
30
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Sladkaya
Sloboda”, 35, ul. ProizvodstvennayaRU-610035 Kirov (RU)
2017 02 03
2017 07 03
2017 06 15
1350003
GREEN BABOON
CFE: 03.05.19, 27.05.10, 29.01.13
33
BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED, Arch Makariou III, 206,
Chrysalia Court, P.C. 3030, LimassolCyprus (CY)
2017 01 25
2017 07 03
2017 06 15
1350032
LELE
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 28.03.00
28
Shantou Chenghai Qunlong Plastic Industry Co., Ltd., No. 8 Lane
1 West, Fengtaidun Dapuku Fengxiang Street, Chenghai District,
Shantou CityGuangdong Province (CN)
2017 03 10
2017 07 03
2017 06 15
1350106
STEINBERG KIRSCH
CFE: 24.13.01, 24.17.05, 26.04.18
6, 37
EnergieLink GmbH, Riedstrasse 6CH-8953 Dietikon (CH)
2017 02 10
2017 07 03
2017 06 15
1350120
Caixa
9
Hans Stuffer, Rue du Commerce 3CH-1204 Genève (CH)
2017 03 17
2017 07 03
2017 06 15
1350190
BARTOKONZEPT
6, 7, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 44
Bartosz Karandyszewski, Wölfelsdorfer Ring 14 A31224 Peine (DE)
2016 12 19
2017 07 03
2017 06 15
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1350283
AEqualis
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
9
CODIR, Avenue de Paris, Les HédauvesF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2017 04 21
2017 07 03
2017 06 15
1350295
SUPER PREMIER
CFE: 27.05.02, 29.01.14
9, 28, 41
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 07 03
2017 06 15
1350332
TeiRueMD
3
Shenzhen Beauty Global Trading Co., Ltd., A7, 17th Floor, Guangcai
Xintiandi Building, Nanshan Street, Nanshan DistrictShenzhen
City, Guangdong Province (CN)
2017 03 20
2017 07 03
2017 06 15
1350412
Auto-polish
CFE: 01.01.03, 29.01.12
CARPOLISH, 334 rue de la Lys F-59250 HALLUIN (FR)
2017 03 22
2017 07 03

2, 3, 4, 7, 21
2017 06 15

1350433
BEASTMODE
35, 39, 41
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNОSTYU „Aristos”,
ul. Dmitria Ulyanova, dom №42, stroenie 2, etazh 1, komnata 1RU117218 Moskva (RU)
2017 03 07
2017 07 10
2017 06 22
1350438
maxim
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 38, 39, 42
Limited liability company «Mobil TeleCom»,
ul. Sverdlova, 102, Kurganskaya obl.RU-641884 g. Shadrinsk (RU)
2017 03 03
2017 07 10
2017 06 22
1350447
AIRLIFE
CFE: 27.05.17
24, 25, 35
FİNAL SPOR VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ, Nuri
Paşa Mah. Bekir Subaşi Sok. No:45/1Zeytinburnu İstanbul (TR)
2016 10 18
2017 07 10
2017 06 22
1350514
Ergee
KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Siemensstr. 2159199 Bönen (DE)
2016 10 21
2017 07 10

12, 20, 24, 25
2017 06 22

1350522
BURNING HOT
CFE: 01.01.02, 05.07.10, 22.03.05, 27.07.01, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 07 10
2017 06 22
1350564
CFE: 28.03.00
21
FUJIAN QUANZHOU WEISHENG GROUP CO., LTD, Xidun Industrial
Area, Xunzhong Village, Xunzhong Town, Dehua County,
Quanzhou City362500 Fujian (CN)
2017 03 10
2017 07 10
2017 06 22
1350762
PublBox
CFE: 26.04.11
Limited Liability Company SMM MACHINE LTD,
Kokkinotrimithia, Ilektras 19-102CY-2660 Nicosia (CY)
2016 07 25
2017 07 10
1350763
Publimizer
CFE: 26.01.04
Limited Liability Company SMM MACHINE LTD,
Kokkinotrimithia, Ilektras 19-102CY-2660 Nicosia (CY)
2016 07 25
2017 07 10

35, 41, 42
2017 06 22
35, 41, 42
2017 06 22

1350851
shikari
CFE: 27.05.01
43
Orange Restaurants Brands Limited,
2 Riga Feraiou Street, Limassol Center, Block B, 6th floor,
Office 601CY-3095 Limassol (CY)
2017 03 23
2017 07 10
2017 06 22

1189

1350852
IL PATIO
CFE: 01.15.05, 26.01.13, 26.04.10, 29.01.14
43
Orange Restaurants Brands Limited, 2 Riga Feraiou Street, Limassol
Center, Block B, 6th floor, Office 601CY-3095 Limassol (CY)
2017 03 23
2017 07 10
2017 06 22
1350869
GALETIB
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel,
bei Rosario De Carlo, Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen (SZ) (CH)
2017 02 09
2017 07 10
2017 06 22
1351125
HOMEDAY
CFE: 07.01.24, 26.13.25
Homeday GmbH, Im Mediapark 550670 Köln (DE)
2017 04 03
2017 07 10

35, 36, 42
2017 06 22

1351215
G-BRAKE
CFE: 26.01.18, 27.05.01
Kounchtenko Anatolii Anatolievitch, Jarikovskaja, 80,
VladivostokRU-690001 Primorsky Krai (RU)
2017 03 04
2017 07 10

2017 06 22

1351285
Territory
TERRITORY Content to Results GmbH,
Stubbenhuk 1020459 Hamburg (DE)
2016 10 07
2017 07 10

2017 06 22

12

9, 16, 35, 38, 41, 42

1351289
Bonus Shop
CFE: 18.01.14, 27.05.02
35, 38
Sáfrány Ákos Balázs, Gyöngyvirág u. 8H-9789 Sé (HU)
2016 08 29
2017 07 10
2017 06 22
1351339
PhenoAct
CFE: 01.13.01, 27.05.01
1, 5
ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA,
Frazione Aboca, 20I-52037 SANSEPOLCRO (AREZZO) (IT)
2016 11 22
2017 07 10
2017 06 22
1351397
SELEHOLD
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 02 20
2017 07 10
2017 06 22
1351415
A12
BITUM LTD, 4 Hayetzira St, P.O.B 10175Hayfa Bay (IL)
2017 04 03
2017 07 10
1351416
MASTIGUM
BITUM LTD, 4 Hayetzira St, P.O.B 10175Hayfa Bay (IL)
2017 04 03
2017 07 10

17
2017 06 22
17
2017 06 22

1351423
La Luna
35, 39, 40, 41, 43, 45
La Luna Holding GmbH, Hansestraße 759590 Geseke (DE)
2017 03 27
2017 07 10
2017 06 22
1351424
Frap
CFE: 27.05.01, 28.03.00
6, 11, 21
ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIALS IMPORT AND EXPORT
CO., LTD., Room 22008, Yuejiang Commercial Center, No.857
Xincheng Road, Binjiang District, HangzhouZhejiang (CN)
2017 04 04
2017 07 10
2017 06 22
1351430
Helixfil
CFE: 27.05.07
11
VONTRON MEMBRANE TECHNOLOGY CO., LTD., Room 206,
Office Building, South Huiton Hi-Tech Park, Hi-Tech Industrial Zone
of Guiyang CityGuizhou Province (CN)
2017 04 06
2017 07 10
2017 06 22
1351432
BLACK LABEL
CFE: 27.05.01
Teekanne Gesellschaft m.b.H.,
Münchner Bundesstraße 120, A-5020 Salzburg (AT)
2017 03 09
2017 07 10
1351454
CFE: 28.05.00

30
2017 06 22

STROIMATIC
7
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Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Severnyy
Technopark», Letiya Octyabrya, str. 50, Cherepovets,
1/33Yologodskaya obl. RU-162608 (RU)
2017 04 14
2017 07 10
2017 06 22
1351457
BAIC
CFE: 27.05.17
12, 37
Beijing Automobile Group Co. Ltd,
No.99 Shuanghe Street, Shunyi DistrictBeijing (CN)
2017 04 21
2017 07 10
2017 06 22
1351522
RONDE DES MERS
CFE: 09.01.07, 18.03.14, 26.01.16, 27.01.01, 29.01.12
29, 30, 31
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, 26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2017 03 31
2017 07 10
2017 06 22
1351564
Balabala
CFE: 27.05.17
18, 25, 26, 35
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD., No. 1189 Liuhongqiao Road,
Xinqiao, Quhai District, WenzhouZhejiang (CN)
2016 12 27
2017 07 10
2017 06 22
1351573
CFE: 15.01.13, 29.01.01
9, 12, 35, 37, 42
Joint Stock Company «Russian Helicopters»,
ul. Vereyskaya, 29, bldg. 141, RU-121357 Moscow (RU)
2016 11 18
2017 07 10
2017 06 22
1351613
MOVEL
CFE: 26.11.03, 27.05.01
7
Open Joint Stock Company „Mogilevsky zavod liftovogo
mashinostroeniya”, Prospekt Mira 42212798 Mogilev (BY)
2017 03 27
2017 07 10
2017 06 22
1351629
WORLD BEST CAT
CFE: 01.15.05, 05.13.01, 07.05.05, 29.01.13
35, 38, 41, 42, 44
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Alfa-Eko”,
ul. Pushkina, building 10RU-440000 Penza (RU)
2017 03 02
2017 07 10
2017 06 22
1351669
ACT FOR KIDS
20, 25, 28, 35, 41
ÏD GROUP, 162 boulevard de FourmiesF-59100 ROUBAIX (FR)
2017 01 09
2017 07 10
2017 06 22
1351679
POLYTYPE
7, 9, 11, 37
WIFAG-Polytype Holding AG, Wylerringstrasse 39CH-3014 Bern (CH)
2017 03 23
2017 07 10
2017 06 22
1351684
ROADY ASSISTANCE
37, 39
ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée,
24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2017 03 15
2017 07 10
2017 06 22
1362614
ASTINA
3, 5, 35, 41
Astina Pharm a.s., Politických vězňů 912/10CZ-110 00 Nové Město (CZ)
2016 01 07
2017 09 18
2017 08 31
1368412
QUICKPHLO
5
UPL Ltd., Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West)
Mumbai 400 052, Maharashtra (IN)
2016 04 13
2017 10 23
2017 10 05
106
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

Nr 3/2018

rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
230429
Taxat
3
ECOLAB USA INC.,
370 WABASHA STREET NORTH SAINT PAUL, MN 55102 (US)
2013 06 17
2013 09 02
2013 07 18
975612
real,-QUALITY PIZZERIA
CFE: 25.01.01, 26.11.13, 27.05.09
30
MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG,
METRO-STRASSE 1 40235 DÜSSELDORF (DE)
2008 08 01
2008 11 24
2008 10 02
975808
CFE: 28.05.00
29
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Dymovskoe
kolbasnoe proizvodstvo”, d. 37, ul. KrylatskayaRU-121614 Moskva (RU)
2016 03 15
2016 08 29
2016 07 14
1126378
tic tac breeze
CFE: 05.03.11, 05.03.13, 27.05.02, 29.01.14
5, 30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2012 08 01
2012 10 22
2014 02 13
1221955
SULTAN 1936
CFE: 24.09.05, 25.01.19, 26.01.18, 29.01.12
30
MAROCAINE DES THÉS ET INFUSIONS,
Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM-BouskouraCASABLANCA (MA)
2014 06 23
2014 12 22
2014 11 13
1250827
PURE BRANDY BLACK
33
UAB „MV GROUP Asset Management”, J. Jasinskio g. 16 FVilnius (LT)
2015 04 02
2015 07 20
2015 06 11
1273784
LEGIA
33
IVENA COMMERCE-VALENTIN SHOTEV ET,
James Bourchier str. 116, fl.1BG-1407 Sofia (BG)
2015 06 19
2016 01 04
2015 11 19
1274154
STOCKART
CFE: 01.13.01, 27.05.10, 29.01.12
10, 20
SIMEKS TIBBI SISTEMLER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Kultur Mah. Suna Sk, No:7 BesiktasIstanbul (TR)
2015 08 10
2016 01 04
2015 11 19
1277992
DROSBELA
3, 5, 10
EXELTIS HEALTHCARE, S.L.,
Quintanapalla, 2-4ª plantaE-28050 Madrid (ES)
2015 10 08
2016 01 18
2015 12 10
1278030
EMK
3
EMK Products, LLC,
8383 Wilshire Boulevard, Suite 512Beverly Hills CA 90211 (US)
2015 11 05
2016 01 18
2015 12 10
1282469
Mustela
CFE: 25.01.19, 26.04.06
3
Laboratoires Expanscience,
10 avenue de l’ArcheF-92419 Courbevoie Cédex (FR)
2015 10 15
2016 02 15
2016 01 07
1295155
FARETTI
30
Lubland Holdings Ltd., Quijano & Assocites (BVI) Limited,Quijano
Chambers,P.O. Box 3159, Road Town,Tortola (VG)
2016 02 16
2016 05 23
2016 04 14
1295354
HYDERMA
3, 30
LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS, 8 rue de LilleCasablanca (MA)
2016 02 09
2016 05 23
2016 04 14
1300584
Bermedi
CFE: 26.11, 29.01
1, 5, 9, 10, 11
Bermedi Medical Solutions GmbH, Boelschestr. 2712587 Berlin (DE)
2016 02 09
2016 08 16
2016 06 30
1300883
SymbioLac
5
GALENICA s.r.o., Vrbovská 39SK-921 01 Piešťany (SK)
2016 03 18
2016 08 16
2016 06 30
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH
107
REJESTRACJA
(nr 28)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracyjny topografii układów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia topografii, datę
pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała miejsce przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca zamieszkania lub
siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano topografię, kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim zgłaszający), słowne oznaczenie
techniczne funkcji elektronicznej topografii oraz daty upływu okresów ochrony topografii.
28
2017 06 23 (29) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Kopański Jakub, Borejko Tomasz, Butryn Igor, Derlecki Piotr, Pietroń Daniel, Siwiec Krzysztof, Wiechowski Łukasz, Pleskacz Witold
Bloki toru odbiorczego zgodnego ze standardem Bluetooth Low Energy
2022 12 31
2027 12 31
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
108
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(T3) 1865117 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku jest: „Keizers,
Jurgen Hendrik Peter Jozeph, Losser, NL” powinno być: „Keizers, Jurgen Hendrik Peter Joseph, Losser, NL”

H. OGŁOSZENIA
109
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) 1656021
TRWAŁE PRZY PRZECHOWYWANIU MIESZANINY CHWASTOBÓJCZE ZAWIERAJĄCE METAZACHLOR
DPO.0491 2018 01 04
BASF SE, LUDWIGSHAFEN, Niemcy
R-129/2017 2017 07 07 NIMBUS GOLD
AS2-39H2015 2015 06 19 NIMBUS GOLD
(T3) 2515855
Terapia skojarzona dla POChP
DPO.0492 2018 01 05
Chiesi Farmaceutici S.p.A., PARMA, Włochy
EU/1/17/1208 2017 07 17 TRIMBOW-BEKLOMETAZON + FORMOTEROL + BROMEK GLIKOPIRONIUM
(T3) 2567976
PRZECIWCIAŁA PRZECIW-CD38 PRZEZNACZONE DO LECZENIA
SZPICZAKA MNOGIEGO
DPO.0493 2018 01 05
Genmab A/S, COPENHAGEN, Dania
EU/1/16/1101 2016 05 20 DARZALEX-DARATUMUMAB
(B1) 211717
Kompozycja herbicydów, sposób zwalczania szkodliwych roślin i
zastosowanie kompozycji herbicydów
DPO.0494 2018 01 12
Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy
R-171/2017 2017 08 28 MONOLITH 11,25 WG
17687 2016 09 28 MONOLITH

(T3) 1732523
Polimery wiążące potas i ich zastosowania
DPO.0495 2018 01 15
Vifor Pharma Technology Ltd., ST. GALLEN, Szwajcaria
EU/1/17/1179 2017 07 19 VELTASSA - PATIROMER
(T3) 2365988
Usieciowane polimery kationowymienne, kompozycje i zastosowanie w leczeniu hiperkaliemii
DPO.0496 2018 01 15
Vifor (International) Ltd., ST. GALLEN, Szwajcaria
EU/1/17/1179 2017 07 19 VELTASSA - PATIROMER
(T3) 2076541
Białka wiążące antygen - receptor A IL-17
DPO.0497 2018 01 16
Kirin-Amgen, Inc., THOUSAND OAKS, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/16/1155 2017 07 17 KYNTHEUM - BRODALUMAB

110
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
417047 W WUP nr 12/2017 na stronie 4293 w łamie prawym,
wiersz 2 od dołu przez przeoczenie nie podano, że zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego:
ZNAKI TOWAROWE
449478 w WUP nr 04/2017 na str. 1139 w łamie lewym informacja
ta nie powinna zostać opublikowana.
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