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C Z Ę Ś Ć II

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)
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A. WYNALAZKI
231
UDZIELONE PATENTY
(od nr 229 281 do nr 229 580 oraz 219 469)
B1 (11) 229313
(41) 2017 05 08
(51) A01B 73/00 (2006.01)
A01B 73/02 (2006.01)
A01B 63/00 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 414594
(22) 2015 10 28
(72) KUBIAK ANDRZEJ, Budy Grzybek (PL); GOLKA WIESŁAW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); PTASZYŃSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Dźwigniowy mechanizm składania szerokich maszyn roboczych
B1 (11) 229579
(41) 2017 09 11
(51) A01C 1/08 (2006.01)
(21) 416374
(22) 2016 03 03
(72) GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); SIKORSKA ANNA,
Ciechanów (PL); NIEWĘGŁOWSKI MAREK, Siedlce (PL); KOCIRA
SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Urządzenie do zaprawiania nasion
B1 (11) 229320
(41) 2017 07 31
(51) A01G 23/06 (2006.01)
A01G 23/02 (2006.01)
A01B 33/06 (2006.01)
(21) 415825
(22) 2016 01 18
(72) SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL); FRĄCKOWIAK PAWEŁ,
Poznań (PL); ADAMCZYK FLORIAN, Poznań (PL); JANKOWIAK
STANISŁAW, Poznań (PL); WĄCHALSKI GRZEGORZ,
Poznań (PL); TYLEK PAWEŁ, Kraków (PL); WALCZYK JÓZEF,
Kraków (PL); JULISZEWSKI TADEUSZ, Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI
DARIUSZ, Kraków (PL); FAJFER JÓZEF, Śródka (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH,
Poznań (PL); UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA
KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Maszyna do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby oraz
krzewów i młodych drzew
B1 (11) 229383
(41) 2017 08 28
(51) A01G 25/00 (2006.01)
B05B 1/36 (2006.01)
B05B 7/26 (2006.01)
A01C 23/02 (2006.01)
(21) 416153
(22) 2016 02 16
(72) WOLSKI HUBERT, Olkusz (PL); ROGOZIK SZYMON, Olkusz (PL)
(73) WOLSKI HUBERT, Olkusz (PL); ROGOZIK SZYMON, Olkusz (PL)
(54) Przepływowy dozownik środków ochrony roślin lub substancji
odżywczo-stymulujących ich rozwój i wzrost

B1 (11) 229384
(41) 2017 08 28
(51) A01G 25/00 (2006.01)
B05B 1/36 (2006.01)
B05B 7/26 (2006.01)
A01C 23/02 (2006.01)
(21) 416154
(22) 2016 02 16
(72) WOLSKI HUBERT, Olkusz (PL); ROGOZIK SZYMON, Olkusz (PL)
(73) WOLSKI HUBERT, Olkusz (PL); ROGOZIK SZYMON, Olkusz (PL)
(54) Sposób dozowania środków ochrony roślin lub substancji odżywczych stymulujących ich wzrost oraz rozwój i wielosekcyjna
studnia rozdzielaczowo-dystrybucyjna
B1 (11) 229504
(41) 2017 03 27
(51) A01N 63/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05G 5/00 (2006.01)
(21) 414061
(22) 2015 09 17
(72) WŁÓKA DARIUSZ, Kłobuck (PL); NAPORA ANNA,
Koniecpol (PL); KACPRZAK MAŁGORZATA, Koziegłówki (PL);
GROBELAK ANNA, Kokawa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Biopreparat do stymulacji wzrostu roślin w niekorzystnych warunkach glebowych
B1 (11) 229420
(41) 2015 08 03
(51) A21D 13/40 (2017.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 10/00 (2006.01)
A21D 2/00 (2006.01)
(21) 406906
(22) 2014 01 22
(72) KRYSZTOFORSKA EMILIA, Włocławek (PL); ROŻNOWSKA
MONIKA, Włocławek (PL)
(73) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Ciasto w proszku do wypiekania w kuchence mikrofalowej
B1 (11) 229323
(41) 2017 03 13
(51) A23G 1/44 (2006.01)
B62B 9/22 (2006.01)
(21) 413784
(22) 2015 09 01
(72) RYCERZ MICHAŁ, Żory (PL); RYCERZ TOMASZ, Żory (PL)
(73) RYCERZ MICHAŁ P.P.H.U.RITTER, Żory (PL)
(54) Urządzenie z mechanizmem śrubowym o napędzie korbowodowym
B1 (11) 229310
(41) 2017 07 31
(51) A23L 2/50 (2006.01)
A23L 3/28 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
(21) 415839
(22) 2016 01 18
(72) BAUER PETER, Przeworsk (PL); KOCAJ MARCIN,
Hureczko (PL)
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(73) B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk (PL)
(54) Reaktor i sposób dezynfekcji soków lub/i koncentratów owocowych promieniami UV
B1 (11) 229405
(41) 2015 01 19
(51) A23L 33/17 (2016.01)
A23J 1/20 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) 404646
(22) 2013 07 11
(72) ACHINGER BOGUSŁAW, Kraków (PL); KAMZOL ARTUR, Brzegi (PL)
(73) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja dietetyczna oparta na koncentracie białka serwatkowego oraz zastosowanie aminokwasów egzogennych do wytwarzania tej kompozycji
B1 (11) 229569
(41) 2015 03 30
(51) A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/8998 (2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61P 15/14 (2006.01)
(21) 405419
(22) 2013 09 20
(72) WIETRAK EWA, Józefosław (PL)
(73) NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola (PL)
(54) Kompozycja na bazie ekstraktu ze słodu jęczmiennego i jej zastosowanie
B1 (11) 229319
(41) 2017 05 22
(51) A23N 7/02 (2006.01)
A47J 17/20 (2006.01)
A23N 7/00 (2006.01)
(21) 414720
(22) 2015 11 09
(72) AGACIŃSKI TOMASZ, Brużyczka Mała (PL)
(73) AGACIŃSKI TOMASZ, Brużyczka Mała (PL)
(54) Obieraczka kuchenna
B1 (11) 229381
(41) 2017 12 04
(51) A23N 7/02 (2006.01)
A23N 7/00 (2006.01)
(21) 417408
(22) 2016 06 02
(72) ŚWIĄTEK JAROSŁAW, Środa Wielkopolska (PL)
(73) ŚWIĄTEK IZABELA TISO, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Zespół do obierania cebuli
B1 (11) 229500
(41) 2018 01 29
(51) A24B 15/14 (2006.01)
A24B 15/40 (2006.01)
A24F 1/30 (2006.01)
(21) 422425
(22) 2017 08 01
(72) CZERWIŃSKI JAN JAKUB, Warszawa (PL)
(73) CZERWIŃSKI JAN JAKUB, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie skrobi w wyrobach tytoniowych do fajki wodnej
B1 (11) 229327
(41) 2017 06 05
(51) A24C 5/34 (2006.01)
(21) 414914
(22) 2015 11 24
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL); CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ,
Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i system wytwarzania artykułów prętopodobnych
B1 (11) 229482
(51) A43B 13/38 (2006.01)

(41) 2017 03 13
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(21) 413760
(22) 2015 08 31
(72) PERNER LIDIA, Łódź (PL)
(73) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Podpodeszwa terapeutyczna oraz sposób wytwarzania podpodeszwy terapeutycznej
B1 (11) 229361
(41) 2017 04 24
(51) A47B 88/00 (2017.01)
(21) 414478
(22) 2015 10 23
(72) HALUPCZOK ADRIAN, Krzyżowa Dolina (PL)
(73) HALUPCZOK ADRIAN STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO
BUDOWLANE, Krzyżowa Dolina (PL)
(54) System regulacji wysokości umieszczenia szuflad wewnętrznych
B1 (11) 229388
(41) 2017 04 10
(51) A47C 7/14 (2006.01)
A47C 20/04 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
A47C 1/026 (2006.01)
(21) 414281
(22) 2015 10 05
(72) SŁOWIKOWSKI RYSZARD, Mrągowo (PL)
(73) GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Okucie obrotowe, zwłaszcza do mebli
B1 (11) 229534
(41) 2016 10 10
(51) A47L 23/05 (2006.01)
A47L 23/08 (2006.01)
(21) 411887
(22) 2015 04 04
(72) PIOTROWSKI NORBERT, Ustka (PL)
(73) AEROSOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Charnowo (PL)
(54) Urządzenie do pielęgnacji wyrobów ze skóry zwłaszcza obuwia
B1 (11) 229296
(41) 2015 03 30
(51) A61B 5/04 (2006.01)
A01J 5/04 (2006.01)
(21) 405421
(22) 2013 09 20
(72) DRÓŻDŹ BOGDAN, Mińsk Mazowiecki (PL); GAWORSKI
MAREK, Warszawa (PL); KUPCZYK ADAM, Warszawa (PL);
PIECHOCKI JANUSZ, Olsztyn (PL); REDLARSKI GRZEGORZ,
Banino (PL); ROSZKOWSKI HENRYK, Warszawa (PL); SKUDLARSKI
JACEK, Budy Łękawickie (PL); SZLACHTA JÓZEF, Wrocław (PL);
WOJDALSKI JANUSZ, Warszawa (PL); ZIÓŁKOWSKA AGNIESZKA,
Poznań (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób sterowania ciśnieniem roboczym dojarki mechanicznej
w czasie rzeczywistym
B1 (11) 229486
(41) 2014 11 24
(51) A61B 5/103 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
G01L 1/02 (2006.01)
(21) 404016
(22) 2013 05 22
(72) KLIMIEC EWA, Kraków (PL); ZARASKA WIESŁAW,
Kraków (PL); PIEKARSKI JACEK, Kraków (PL); CICHOCKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); JASIEWICZ BARBARA, Zakopane (PL); TĘSIOROWSKI
MACIEJ, Zakopane (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL);
UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY
W ZAKOPANEM, Zakopane (PL)
(54) Sposób pomiaru nacisku stopy na podłoże
B1 (11) 229430
(51) A61B 6/03 (2006.01)
(21) 409092

(41) 2016 02 15
(22) 2014 08 04
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(72) BINKOWSKI MARCIN, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób ustalania parametrów fizycznych badanego obiektu
zobrazowanego tomografem komputerowym oraz układ do realizacji tego sposobu
B1 (11) 229533
(41) 2016 03 14
(51) A61B 6/03 (2006.01)
G06T 7/00 (2006.01)
(21) 409408
(22) 2014 09 08
(72) BINKOWSKI MARCIN, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób mapowania rozkładu parametrów fizycznych wzornika
stosowanego w badaniach z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych
B1 (11) 229332
(41) 2017 09 11
(51) A61B 17/56 (2006.01)
(21) 416370
(22) 2016 03 03
(72) RATYŃSKI GRZEGORZ MARIA, Pruszków (PL); OSTROWSKI
ZBIGNIEW, Białystok (PL); SOBOLEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Przyrząd redukcyjny do repozycji i stabilizacji odłamów kostnych
B1 (11) 229298
(41) 2016 04 11
(51) A61D 7/00 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
(21) 409627
(22) 2014 09 29
(72) ŚWIĘTOSŁAWSKI TOMASZ, Jaworzno (PL); ŚWIĘTOSŁAWSKI
PAWEŁ, Jaworzno (PL)
(73) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(54) Aplikator preparatów o działaniu zewnętrznym, korzystnie jednorazowy aplikator preparatów zwalczających ektopasożyty
B1 (11) 229562
(41) 2017 03 27
(51) A61F 2/24 (2006.01)
(21) 414027
(22) 2015 09 16
(72) MAJEWSKI ŁUKASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zastawka serca
B1 (11) 229343
(41) 2017 12 18
(51) A61F 2/38 (2006.01)
A61F 2/64 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
(21) 419886
(22) 2016 12 20
(72) OLINSKI MICHAŁ, Leszno (PL); BAGIŃSKI ANTONI, Wrocław (PL);
MURASZKOWSKI ARTUR, Wrocław (PL); WUDARCZYK SŁAWOMIR,
Oborniki Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mechatroniczny układ nadążnej modyfikacji trajektorii, zwłaszcza ortezy kolana
B1 (11) 229526
(41) 2016 02 15
(51) A61F 2/958 (2013.01)
A61M 25/10 (2013.01)
A61M 29/02 (2006.01)
(21) 409094
(22) 2014 08 04
(72) MAŁACHOWSKI JERZY, Legionowo (PL); BUKAŁA JAKUB,
Rzeszów (PL); KWIATKOWSKI PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL);
KWIATKOWSKI PIOTR CENTRUM MEDYCZNE URSUS, Warszawa (PL)
(54) Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej
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B1 (11) 229397
(41) 2014 09 29
(51) A61F 5/01 (2006.01)
(21) 403272
(22) 2013 03 22
(72) SZARY JAKUB, Jaworze (PL)
(73) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Orteza z czteroosiowym mechanizmem stabilizującym, zwłaszcza orteza stawu kolanowego
B1 (11) 229498
(41) 2017 02 27
(51) A61K 8/33 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
A61Q 15/00 (2006.01)
C07C 43/115 (2006.01)
(21) 413604
(22) 2015 08 20
(72) GLIŃSKI MAREK, Warszawa (PL); GIBKA JULIA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie etoksycykloheksanu i kompozycja zapachowa
B1 (11) 229499
(41) 2017 02 27
(51) A61K 8/33 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
A61Q 15/00 (2006.01)
C07C 43/04 (2006.01)
(21) 413605
(22) 2015 08 20
(72) GLIŃSKI MAREK, Warszawa (PL); GIBKA JULIA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie 1-etoksyoktanu i kompozycja zapachowa
B1 (11) 229554
(41) 2017 09 11
(51) A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 416415
(22) 2016 03 08
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); BEDNARCZYK PAULINA,
Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Utwardzalny promieniowaniem ultrafioletowym lakier do paznokci
B1 (11) 229509
(41) 2017 05 08
(51) A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/98 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 414646
(22) 2015 11 02
(72) SIKORA MAGDALENA, Łódź (PL); KRAJEWSKA AGNIESZKA,
Radom (PL); KULA JÓZEF, Łódź (PL); WAJS-BONIKOWSKA ANNA,
Pabianice (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW, Łódź (PL); STOBIECKA
AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny krem pielęgnacyjny do skóry wrażliwej
B1 (11) 229552
(41) 2016 12 05
(51) A61K 8/9767 (2017.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 412410
(22) 2015 05 21
(72) BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL); CZECH ZBIGNIEW,
Dobra (PL); WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MALKO
MARIUSZ WŁADYSŁAW, Gryfino (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przeciwgrzybiczny lakier
B1 (11) 229427
(41) 2015 11 23
(51) A61K 31/10 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 408200
(22) 2014 05 13
(72) OCHAL ZBIGNIEW, Nowa Iwiczna (PL); STANISZEWSKA
MONIKA, Warszawa (PL); BONDARYK MAŁGORZATA, Warszawa
(PL); BOROWIECKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sulfony halogenometyloarylowe do zastosowania w leczeniu
chorób spowodowanych przez Candida albicans
B1 (11) 229426
(41) 2015 02 16
(51) A61K 31/26 (2006.01)
A61K 31/27 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 408178
(22) 2014 05 12
(72) PSURSKI MATEUSZ, Kutno (PL); BURCHACKA EWA, Wrocław (PL);
TRZMIEL JOANNA MAŁGORZATA, Leszno (PL); OLEKSYSZYN JÓZEF,
Siechnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) N-acetylo-S-(N-1-(difenoxyfosforylo)-2-metylopropylotiokarbamoilo) cysteina oraz N-acetylo-S-(N-1-(bis(4-metylotio)
fenoxyfosforylo)-2-metylobutylo-tiokarbamoilo) cysteina do zastosowania w leczeniu chorób bakteryjnych
B1 (11) 229354
(41) 2017 03 13
(51) A61K 31/175 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 413779
(22) 2015 09 01
(72) KLIMEK KATARZYNA, Milejów (PL); PITUCHA MONIKA,
Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie medyczne 4-cykloheksylo-1-(4-nitrofenylo)karbonylotiosemikarbazydu oraz kompozycja farmaceutyczna
B1 (11) 229436
(41) 2015 06 08
(51) A61K 31/195 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(21) 409664
(22) 2014 10 02
(72) SKOREŃSKI MARCIN, Jelcz-Laskowice (PL); OLEKSYSZYN
JÓZEF, Siechnice (PL); SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Fosfonowe analogi lizyny oraz argininy do zastosowania w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zachodniego Nilu (WNV)
B1 (11) 229544
(41) 2017 01 16
(51) A61K 31/352 (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 413120
(22) 2015 07 14
(72) OCHOCKI JUSTYN, Łódź (PL); KOTYŃSKI ANDRZEJ, Łódź (PL);
FABIJAŃSKA MAŁGORZATA, Białynin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie związku kompleksowego platyny(II) oraz sposób
wytwarzania związku kompleksowego platyny(II)
B1 (11) 229503
(51) A61K 31/704 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)

(41) 2017 03 27
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(21) 414021
(22) 2015 09 21
(72) MAZUR MACIEJ, Warszawa (PL); KRUG PAMELA, Warszawa (PL);
WIKTORSKA KATARZYNA, Warszawa (PL); CHILMONCZYK ZDZISŁAW,
Warszawa (PL); ŚLIWKA LIDIA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); NARODOWY
INSTYTUT LEKÓW, Warszawa (PL)
(54) Formulacja farmaceutyczna zawierająca izotiocyjaniany i doksorubicynę do zastosowania w leczeniu nowotworów
B1 (11) 229532
(41) 2015 12 07
(51) A61K 31/727 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 47/24 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61K 8/66 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 408371
(22) 2014 05 29
(72) BILMIN KRZYSZTOF, Warszawa (PL); GRIEB PAWEŁ,
Warszawa (PL); SZOPIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL); LAGNER MAREK,
Wrocław (PL); PRZYBYŁO MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) LIPOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Żelowy preparat soli sodowej heparyny do podawania naskórnego
B1 (11) 229417
(41) 2015 06 22
(51) A61K 35/74 (2015.01)
A61K 36/23 (2006.01)
A61K 36/45 (2006.01)
A61K 31/375 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
(21) 406630
(22) 2013 12 20
(72) SOBCZYK JOANNA, Bełchatów (PL); CZOK ALEKSANDRA,
Kazuń Bielany (PL)
(73) ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków (PL)
(54) Kompozycja suplementu diety
B1 (11) 229282
(41) 2015 08 31
(51) A61K 38/00 (2006.01)
A61K 31/723 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61K 33/14 (2006.01)
A61K 33/42 (2006.01)
(21) 407253
(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) Substytut śliny naturalnej
B1 (11) 229524
(41) 2016 12 19
(51) A61K 47/00 (2006.01)
(21) 412686
(22) 2015 06 12
(72) GOGOL PIOTR, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Rozcieńczalnik do nasienia królika i nasienie rozcieńczone tym
rozcieńczalnikiem
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B1 (11) 229446
(41) 2017 01 30
(51) A61L 2/16 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/46 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
(21) 413149
(22) 2015 07 16
(72) BARTEL MARTA, Andrzejewo (PL); MAZUR MACIEJ,
Warszawa (PL); SOSZYŃSKI MICHAŁ, Grodzisk (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja zapachowa o właściwościach bakteriobójczych
i przeciwgrzybiczych oraz jej zastosowania
B1 (11) 229513
(41) 2014 12 08
(51) A61L 15/28 (2006.01)
(21) 404249
(22) 2013 06 07
(72) DRACZYŃSKI ZBIGNIEW, Grotniki-Ustronie (PL); SZOSLAND
LIDIA, Łódź (PL); JANOWSKA GRAŻYNA, Pabianice (PL); SUJKA
WITOLD, Tuszyn (PL); ROGACZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) TRICOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL); POLITECHNIKA
ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania opatrunku z estrów chityny
B1 (11) 229289
(41) 2015 09 28
(51) A61L 27/30 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
C25D 13/06 (2006.01)
(21) 407556
(22) 2014 03 17
(72) ŁOSIEWICZ BOŻENA, Jaworzno (PL); SZKLARSKA
MAGDALENA, Żywiec (PL); DERCZ GRZEGORZ, Sosnowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób osadzania bioaktywnej powłoki z anionowego polimeru naturalnego w postaci alginianu lub hialuronianu na elemencie
wykonanym ze stopu tytanu
B1 (11) 229329
(41) 2017 02 27
(51) A61L 27/46 (2006.01)
(21) 415936
(22) 2016 01 27
(72) KLIMEK KATARZYNA, Milejów (PL); PRZEKORA AGATA,
Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Rusztowanie kostne na bazie β-1,3-glukanu (kurdlanu) i bioceramiki oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229371
(41) 2017 10 09
(51) A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/16 (2006.01)
(21) 416677
(22) 2016 03 29
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA
I NADZORU FIMARC, Wiry (PL)
(54) Przegroda ognioodporna
B1 (11) 229372
(41) 2017 10 23
(51) A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/04 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
(21) 416880
(22) 2016 04 20
(72) NAWRACAŁA PIOTR, Zielona Góra (PL)
(73) NAWRACAŁA PIOTR STAMPTEX, Zielona Góra (PL)
(54) Element konstrukcyjny, zestaw edukacyjny i sposób formowania
elementu konstrukcyjnego
B1 (11) 229514
(51) B01D 11/02 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)

(41) 2015 03 16
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(21) 405301
(22) 2013 09 10
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,
Puławy (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób ekstrakcji surowców stałych lub ciekłych nadkrytycznym ditlenkiem węgla
B1 (11) 229416
(41) 2015 05 11
(51) B01D 21/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 405931
(22) 2013 11 06
(72) PIOTROWSKI STANISŁAW, Tarnobrzeg (PL); PIOTROWSKI
MAREK, Tarnobrzeg (PL)
(73) PIOTROWSKI STANISŁAW STAN-MARK SPÓŁKA CYWILNA,
Tarnobrzeg (PL); PIOTROWSKI MAREK STAN-MARK SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do recyklingu masy betonowej
B1 (11) 229469
(41) 2016 06 20
(51) B01D 21/01 (2006.01)
C02F 1/54 (2006.01)
C02F 103/10 (2006.01)
(21) 410564
(22) 2014 12 15
(72) FIJAŁ JERZY, Kraków (PL); GONET ANDRZEJ, Kraków (PL);
JAMROZIK ALEKSANDRA, Chrzanów (PL); STRYCZEK STANISŁAW,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób przetwarzania ultrastabilnych polimerowo-mineralnych
tiksotropowych układów koloidalnych na bazie wodnej
B1 (11) 229472
(41) 2016 07 04
(51) B01F 7/16 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
(21) 410848
(22) 2014 12 31
(72) KOSZTYŁA ROMAN, Bielsko-Biała (PL)
(73) REDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Mieszadło pionowe
B1 (11) 229330
(41) 2017 08 16
(51) B01J 19/10 (2006.01)
B01J 23/36 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
C07D 317/20 (2006.01)
C07D 319/20 (2006.01)
C07C 31/22 (2006.01)
(21) 415982
(22) 2016 02 01
(72) KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); AMBROŻKIEWICZ
WERONIKA, Katowice (PL); POLAŃSKI JAROSŁAW, Katowice (PL);
SIUDYGA TOMASZ, Bytom (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania cyklicznych acetali w reakcji alkoholi
z ketonami
B1 (11) 229467
(41) 2016 06 20
(51) B03C 7/06 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
(21) 410505
(22) 2014 12 11
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR, Brzozówka (PL); SKOTARCZAK
STANISŁAW, Toruń (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Elektroda urządzenia do rozdziału tworzyw polimerowych
metodą elektrostatyczną
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B1 (11) 229474
(41) 2016 08 16
(51) B03C 7/06 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
(21) 411216
(22) 2015 02 09
(72) RYTLEWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL); MISZEWSKI SŁAWOMIR,
Brzozówka (PL); SKOTARCZAK STANISŁAW, Toruń (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Zespół urządzenia do rozdziału tworzyw polimerowych
B1 (11) 229468
(41) 2016 08 29
(51) B03C 7/06 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
(21) 411360
(22) 2015 02 23
(72) RYTLEWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL); MISZEWSKI SŁAWOMIR,
Brzozówka (PL); IGNACZAK IRENA, Toruń (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Elektrody elektrostatycznego separatora tworzyw polimerowych
B1 (11) 229291
(41) 2017 05 22
(51) B22C 1/16 (2006.01)
(21) 414765
(22) 2015 11 12
(72) LEŚNIEWSKI WOJCIECH, Kraków (PL); KARWIŃSKI
ALEKSANDER, Kraków (PL); WAWRYLAK MAREK, Kraków (PL);
WIELICZKO PIOTR, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków (PL)
(54) Sposoby wykonywania warstwowych form ceramicznych
do odlewania stopów metali reaktywnych
B1 (11) 229481
(41) 2015 12 07
(51) B22D 43/00 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
(21) 408438
(22) 2014 06 05
(72) KWITKOWSKI LESŁAW, Stalowa Wola (PL)
(73) KWITKOWSKI LESŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY
MET-BUD, Stalowa Wola (PL)
(54) Sitko do filtracji ciekłego stopu metalu z co najmniej podwójną
warstwą filtracyjną
B1 (11) 229399
(41) 2014 09 29
(51) B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/105 (2006.01)
(21) 403344
(22) 2013 03 28
(72) ROSIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) GENICORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna (PL)
(54) Urządzenie z wielkoprądowym łącznikiem elektronicznym dla
konsolidacji materiałów proszkowych oraz sposób konsolidacji materiałów proszkowych za pomocą urządzenia z wielkoprądowym
łącznikiem elektronicznym
B1 (11) 229571
(41) 2017 01 16
(51) B23K 5/00 (2006.01)
B21D 51/24 (2006.01)
(21) 413104
(22) 2015 07 13
(72) BAUER PETER, Przeworsk (PL); KOCAJ MARCIN, Hureczko (PL);
ŁYŻEŃ MATEUSZ, Nowa Dęba (PL)
(73) B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielkogabarytowych zbiorników ze stali
nierdzewnej i układ systemu transportowego oraz urządzeń połączonych w linię technologiczną do produkcji zbiorników wielkogabarytowych ze stali nierdzewnej
B1 (11) 229445
(51) B23K 11/24 (2006.01)

(41) 2016 12 19

Nr 7/2018

(21) 412616
(22) 2015 06 08
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); MATUSIAK JOLANTA,
Gliwice (PL); MIARA DAMIAN, Knurów (PL); PILARCZYK ADAM,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Sposób zgrzewania rezystancyjnego garbowego, zwłaszcza
prętów metalowych na krzyż
B1 (11) 229548
(41) 2017 03 27
(51) B23P 9/00 (2006.01)
B23B 17/00 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
B24B 7/14 (2006.01)
B24B 39/06 (2006.01)
(21) 414102
(22) 2015 09 22
(72) LANIECKI WIESŁAW, Gdynia (PL)
(73) LANIECKI WIESŁAW, Gdynia (PL)
(54) Sposób wytwarzania łóż obrabiarek wielogabarytowych składanych o zwiększonej żywotności prowadnic
B1 (11) 229575
(41) 2016 09 26
(51) B27B 17/00 (2006.01)
B27B 21/00 (2006.01)
B27B 29/00 (2006.01)
(21) 411647
(22) 2015 03 19
(72) BOTWINIONEK MARCIN, Starnice (PL)
(73) MARCIN BOTWINIONEK EMBE STAR, Starnice (PL)
(54) Stojak do cięcia, zwłaszcza drewna
B1 (11) 229438
(41) 2016 05 09
(51) B27L 11/02 (2006.01)
B02C 4/08 (2006.01)
(21) 409956
(22) 2014 10 28
(72) SZCZURASZEK MACIEJ, Przedbórz (PL); MUDRYK KRZYSZTOF,
Sułkowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób rozdrabniania biomasy drzewnej i urządzenie do realizacji tego sposobu
B1 (11) 229362
(41) 2017 05 22
(51) B27M 3/08 (2006.01)
B27H 1/00 (2006.01)
(21) 414856
(22) 2015 11 19
(72) BORCZYK DARIUSZ, Szczawno-Zdrój (PL); GUMIENIAK
DANIEL, Wałbrzych (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE DOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych (PL)
(54) Sposób wytwarzania giętego wyrobu MDF oraz zespół urządzeń do wytwarzania tego giętego wyrobu
B1 (11) 229535
(41) 2016 10 24
(51) B28B 1/14 (2006.01)
B28B 7/02 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01C 5/08 (2006.01)
(21) 412089
(22) 2015 04 22
(72) PTAK TADEUSZ, Lutol Mokry (PL)
(73) BALDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Strzyżewo (PL)
(54) Urządzenie do produkcji płyt betonowych i płyta betonowa
B1 (11) 229537
(41) 2015 05 11
(51) B29B 7/42 (2006.01)
(21) 405847
(22) 2013 10 31
(72) ŻWIR MAREK, Przecław (PL); BRYK JERZY, Mielec (PL); MAZUR
ŁUKASZ, Mielec (PL)
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(73) CENTRUM BADAWCZE CLEAR AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Mieszalnik z wytłaczarką ślimakową do kompozycji żywicznych,
zwłaszcza kompozycji elektroprzewodzących z osnową polimerową
B1 (11) 229538
(41) 2015 05 11
(51) B29B 15/12 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01)
(21) 405876
(22) 2013 11 02
(72) BRYK JERZY, Mielec (PL); MAZUR ŁUKASZ, Mielec (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZE CLEAR AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Urządzenie do produkcji elektroprzewodzących prepregów
B1 (11) 229453
(41) 2014 07 07
(51) B29B 17/04 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
C08J 11/12 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
(21) 402219
(22) 2012 12 24
(72) SZULC RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); KUDŁA STANISŁAW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BARTON JOANNA, Leśnica (PL); GRITTNER
JOLANTA, Ujazd (PL); SZPILSKA KATARZYNA, Bliszczyce (PL);
WOJTALA ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); ROMANOWSKI MARCIN,
Gliwice (PL); PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); DZIALUK
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób zagospodarowania odpadowego usieciowanego polietylenu piankowego
B1 (11) 229281
(41) 2017 01 16
(51) B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/36 (2006.01)
B29C 45/26 (2006.01)
(21) 413005
(22) 2015 07 03
(72) BACZKOWSKI PIOTR, Gliwice (PL); SKAŁKA WITOLD, Gliwice (PL)
(73) PGB-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Forma wtryskowa zwłaszcza do produkcji trzpienia rozpierającego
B1 (11) 229375
(41) 2018 01 03
(51) B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/63 (2006.01)
(21) 417639
(22) 2016 06 20
(72) KARASIEWICZ TOMASZ, Bydgoszcz (PL); RYTLEWSKI PIOTR,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ formowania ciśnieniowego żywic płynnych
B1 (11) 229363
(41) 2017 06 05
(51) B29C 47/00 (2006.01)
B29C 47/08 (2006.01)
B29C 47/10 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/78 (2006.01)
B29B 9/00 (2006.01)
B29B 13/00 (2006.01)
(21) 414984
(22) 2015 11 27
(72) KAWALEC ADRIAN, Lubsza (PL)
(73) PROMATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik (PL)
(54) Sposób wytwarzania artykułów przemysłowych z tworzyw
sztucznych, szczególnie rur osłonowych
B1 (11) 229344
(51) B29C 47/08 (2006.01)

(41) 2018 01 03

(21)
(72)
(73)
(54)
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B29C 47/68 (2006.01)
B29C 47/74 (2006.01)
B01D 29/05 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B01D 35/12 (2006.01)
417764
(22) 2016 06 29
BAGSIK RUDOLF, Przezchlebie (PL)
BAGSIK RUDOLF, Przezchlebie (PL)
Płyta do suwakowego zmieniacza sit

B1 (11) 229370
(41) 2017 10 09
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 416662
(22) 2016 03 29
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Głowica drukarki 3D
B1 (11) 229462
(41) 2016 02 15
(51) B29C 65/30 (2006.01)
B29C 65/50 (2006.01)
C08J 5/12 (2006.01)
(21) 409065
(22) 2014 08 01
(72) DOERFFER PIOTR, Gdańsk (PL); PUCHOWSKI BARTOSZ,
Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL);
DOERFFER PIOTR, Gdańsk (PL); PUCHOWSKI BARTOSZ, Gdynia (PL)
(54) Sposób łączenia elementów kompozytowych z żywic syntetycznych
B1 (11) 229483
(41) 2015 09 28
(51) B29C 70/70 (2006.01)
B29C 70/28 (2006.01)
B29C 70/12 (2006.01)
B29D 99/00 (2010.01)
(21) 407632
(22) 2014 03 24
(72) KOZIOŁ MATEUSZ, Tychy (PL); RYDAROWSKI HENRYK,
Gliwice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowej łopaty wentylatora
B1 (11) 229519
(41) 2015 09 28
(51) B29C 70/70 (2006.01)
B29C 70/28 (2006.01)
B29C 70/12 (2006.01)
B29D 99/00 (2010.01)
(21) 407633
(22) 2014 03 24
(72) KOZIOŁ MATEUSZ, Tychy (PL); RYDAROWSKI HENRYK,
Gliwice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobu z kompozytu żywica-włókno
B1 (11) 229360
(41) 2017 04 24
(51) B30B 11/24 (2006.01)
B30B 15/00 (2006.01)
(21) 414421
(22) 2015 10 19
(72) CIEŚLA MARIAN, Bobrowniki (PL); KUBANOWSKI ZYGMUNT,
Piekary Śląskie (PL); WALCZYK CZESŁAW, Bytom (PL)
(73) CIEŚLA MARIAN, Bobrowniki (PL); KUBANOWSKI ZYGMUNT,
Piekary Śląskie (PL); WALCZYK CZESŁAW, Bytom (PL)
(54) Urządzenie do produkcji brykietów i/lub pelletów
B1 (11) 229551
(51) B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
(21) 407881

(41) 2015 10 26

(22) 2014 04 14
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(72) NOWACKI JERZY, Szczecin (PL); SAJEK ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób klejenia metalicznych pian aluminiowych
B1 (11) 229501
(41) 2017 03 13
(51) B32B 21/00 (2006.01)
B27N 3/06 (2006.01)
E04B 1/10 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
(21) 413873
(22) 2015 09 08
(72) BORYSIUK PIOTR, Warszawa (PL); BORUSZEWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); JABŁOŃSKI MAREK, Warszawa (PL); WILKOWSKI
JACEK, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Wzmocniona płyta wiórowa
B1 (11) 229536
(41) 2008 09 01
(51) B32B 27/12 (2006.01)
B29C 65/00 (2006.01)
B29L 9/00 (2006.01)
D03D 3/00 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
D03D 13/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
(21) 384815
(22) 2006 09 20
(30) 2005-272803
2005 09 20
JP
(86) 2006 09 20
PCT/JP06/18644
(87) 2007 03 29
WO07/034837
(72) SADATO HIROKI, Tokio (JP); AKIMORI JUNICHI, Tokio (JP)
(73) JAPAN GORE-TEX INC., Tokio (JP)
(54) Taśma uszczelniająca i produkt tekstylny, w którym się ją wykorzystuje
B1 (11) 229318
(41) 2017 12 04
(51) B41M 7/02 (2006.01)
(21) 417309
(22) 2016 05 24
(72) PAŁUBA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) TEH TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiechlice (PL)
(54) Sposób pokrywania nadruku pudrem drukarskim na maszynie
offsetowej i puder drukarski
B1 (11) 229366
(41) 2017 07 31
(51) B42F 9/00 (2006.01)
B42C 11/04 (2006.01)
(21) 415966
(22) 2016 01 29
(72) MACHA ALEKSANDER, Gliwice (PL); NAWRAT KRYSTIAN,
Gliwice (PL); KORCZYK KLAUDIUSZ, Gliwice (PL); PACHLA HENRYK,
Zabrze (PL)
(73) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Element do pochylania ściany bocznej kanału do oprawiania
stronic
B1 (11) 229463
(41) 2016 02 15
(51) B60L 5/24 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
(21) 409145
(22) 2014 08 11
(72) TYBURCY EDWARD, Ostrów Wielkopolski (PL); WŁOSZCZYK
MARCIN, Ostrów Wielkopolski (PL); SZTUKOWSKI MATEUSZ,
Wilkszyn (PL)
(73) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru własności mechanicznych odbieraków
prądu
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B1 (11) 229450
(41) 2015 12 21
(51) B60P 1/54 (2006.01)
B60P 3/28 (2006.01)
B66C 23/36 (2006.01)
(21) 411256
(22) 2015 02 12
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób ładowania pojazdów
B1 (11) 229528
(41) 2016 07 18
(51) B60P 3/40 (2006.01)
B61D 3/08 (2006.01)
(21) 414628
(22) 2015 10 30
(72) SZCZEPAŃSKI DARIUSZ, Lubań (PL)
(73) SZCZEPAŃSKI DARIUSZ USŁUGI LEŚNE I MELIORACYJNE,
Lubań (PL)
(54) Nadwozie transportowe
B1 (11) 229297
(41) 2016 01 04
(51) B60T 7/08 (2006.01)
B60T 7/10 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
(21) 408728
(22) 2014 07 01
(72) ZAKRZEWSKI DARIUSZ, Sieradz (PL); WĄSOWSKI LESZEK
RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Hamulec, zwłaszcza wózka do transportu osób, zwłaszcza wózka rehabilitacyjnego
B1 (11) 229573
(41) 2018 02 12
(51) B62K 3/02 (2006.01)
B62M 9/06 (2006.01)
(21) 421827
(22) 2017 06 07
(72) PYSZCZEK GRZEGORZ, Lubieszów (PL)
(73) PYSZCZEK GRZEGORZ, Lubieszów (PL)
(54) System wspomagania jazdy rowerem
B1 (11) 229473
(41) 2016 08 16
(51) B63C 11/46 (2006.01)
B63C 11/02 (2006.01)
(21) 411169
(22) 2015 02 05
(72) LELITO WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) PIĄTEK PIOTR, Strzyżów (PL)
(54) Zespół napędu holownika nurków
B1 (11) 229546
(41) 2016 12 19
(51) B64C 9/14 (2006.01)
B64C 3/28 (2006.01)
(21) 412688
(22) 2015 06 12
(72) PREISNER LESZEK, Jasło (PL)
(73) PREISNER LESZEK, Jasło (PL)
(54) Element aerodynamiczny o zmiennych właściwościach aerodynamicznych
B1 (11) 229577
(41) 2017 08 16
(51) B64C 13/50 (2006.01)
B64C 13/34 (2006.01)
(21) 416013
(22) 2016 02 02
(72) GRUSZECKI JAN, Rzeszów (PL); LITWIN MICHAŁ, Świlcza (PL);
RĘBISZ ŁUKASZ, Wyżnica-Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Mechanizm elektromechaniczny wykonawczy do samolotów,
zwłaszcza lekkich

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 229419
(41) 2015 07 06
(51) B64C 25/54 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
(21) 406695
(22) 2013 12 28
(72) ROSIAK DARIUSZ, Meszna (PL); STASZCZUK GRZEGORZ,
Warszawa (PL)
(73) ROSIAK DARIUSZ X-BOARD EXPERT, Meszna (PL)
(54) System bezpieczeństwa wiatrakowca
B1 (11) 229350
(41) 2016 10 10
(51) B64G 1/58 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
(21) 411924
(22) 2015 04 09
(72) BRODZIK ŁUKASZ, Poznań (PL); FRĄCKOWIAK ANDRZEJ,
Śrem (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Izolator z materiału porowatego
B1 (11) 229477
(41) 2016 03 29
(51) B65B 5/04 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B65G 47/248 (2006.01)
B65B 35/24 (2006.01)
B65G 17/32 (2006.01)
(21) 409580
(22) 2014 09 24
(72) ROGIEWICZ FILIP, Swarzędz (PL)
(73) PROTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Zespół transportująco pozycjonujący przedmioty
B1 (11) 229345
(41) 2016 08 29
(51) B65D 5/50 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
(21) 411279
(22) 2015 02 16
(72) GAWOŁEK ŁUKASZ, Miały (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Opakowanie transportowe zwłaszcza dla produktów kruchych
B1 (11) 229491
(41) 2016 02 29
(51) B65D 71/12 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
(21) 412076
(22) 2015 04 20
(72) TRYNKA ANDRZEJ, Kraków (PL); FUS ANDRZEJ, Wieliczka (PL)
(73) M.M. DRUK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Pojemnik kartonowy dla zestawu puszek
B1 (11) 229302
(41) 2017 07 17
(51) B65G 15/14 (2006.01)
B65G 15/58 (2006.01)
B65B 25/00 (2006.01)
B65B 63/02 (2006.01)
(21) 419270
(22) 2014 06 20
(30) 201410079173.7
2014 03 05
CN
(86) 2014 06 20
PCT/CN14/80360
(87) 2015 09 11
WO15/131465
(72) TAN ZHIMING, Guangzhou City (CN)
(73) GUANGZHOU LIANROU MACHINERY & EQUIPMENT CO., LTD.,
Guangzhou City (CN)
(54) Mechanizm ściskająco-transmisyjny dla produkcji sprężyn kieszeniowych
B1 (11) 229470
(51) B65G 39/02 (2006.01)
(21) 410635

(41) 2015 09 28
(22) 2014 12 24
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(72) ZOMBROŃ MAREK, Lubnów (PL); KRÓL ROBERT, Wrocław (PL);
KISIELEWSKI WALDEMAR, Wołczyn (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mocowanie krążnika
B1 (11) 229300
(41) 2017 01 16
(51) B66F 9/12 (2006.01)
B66F 9/14 (2006.01)
B66F 9/22 (2006.01)
(21) 413135
(22) 2015 07 14
(72) KSIĘŻAKOWSKI BOGUMIŁ, Płock (PL)
(73) KSIĘŻAKOWSKI BOGUMIŁ STALMACH, Płock (PL)
(54) Chwytak widłowy
B1 (11) 229364
(41) 2016 10 10
(51) B67D 1/06 (2006.01)
(21) 415011
(22) 2015 11 30
(72) KOSZ TOMASZ, Katowice (PL)
(73) KOSZ TOMASZ, Katowice (PL)
(54) Sposób wykonania kolumny do dystrybucji napojów w szczególności piwa oraz kolumna według tego sposobu
B1 (11) 229403
(41) 2014 12 22
(51) C01B 25/41 (2006.01)
C01B 25/30 (2006.01)
C01B 25/39 (2006.01)
(21) 404382
(22) 2013 06 19
(72) MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,
Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania obojętnego pirofosforanu sodu
B1 (11) 229464
(41) 2016 03 29
(51) C01B 32/19 (2017.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 409507
(22) 2014 09 16
(72) FABIANOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); JODZIS SŁAWOMIR,
Warszawa (PL); ŁEPECKI MICHAŁ, Kozienice (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanopłatkowego grafitu
B1 (11) 229402
(41) 2014 11 24
(51) C01B 33/26 (2006.01)
(21) 404013
(22) 2013 05 22
(72) KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); DZIALUK
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); ROMANOWSKI MARCIN,
Gliwice (PL); SZPILSKA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); SZULC
RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób eksfoliacji glinokrzemianów warstwowych
B1 (11) 229488
(41) 2013 04 02
(51) C01G 5/00 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 396462
(22) 2011 09 29
(72) BANACH MARCIN, Pałecznica (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,
Cieszyn (PL); PULIT JOLANTA, Alwernia (PL); MAKARA AGNIESZKA,
Ujezna (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanosrebra z wykorzystaniem stabilizatorów fosforanowych
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 229385
(41) 2017 07 31
(51) C04B 7/02 (2006.01)
C04B 7/06 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
(21) 415929
(22) 2016 01 27
(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH ADAM, Kraków (PL);
MAJCHERCZYK ANTONI, Babice (PL); JANECZKO ANNA,
Świnna Poręba (PL); SZCZEPANEK KATARZYNA, Przeciszów (PL);
STĘPIEŃ PIOTR, Kwaszyn (PL); ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH
KRZYSZTOF, Kraków (PL); ROSZCZYNIALSKI TOMASZ, Kraków (PL);
WOLSKI GRZEGORZ, Jedlina Zdrój (PL)
(73) EUROCEMENT CONSULTING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru portlandzkiego
B1 (11) 229471
(41) 2016 06 20
(51) C04B 35/468 (2006.01)
C04B 35/47 (2006.01)
H01B 1/22 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 410683
(22) 2014 12 19
(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); PAWLIKOWSKA
EMILIA, Warszawa (PL); PIETRZAK EMILIA, Bedlno (PL); BOBRYK
EWA, Warszawa (PL); YASHCHYSHYN YEVHEN, Pruszków (PL);
GODZISZEWSKI KONRAD, Warszawa (PL); KOZAKIEWICZ JANUSZ,
Warszawa (PL); OFAT IZABELA, Radom (PL); TRZASKOWSKA
JOANNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); INSTYTUT
CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania przestrajalnych kompozytów ceramika-polimer dla elektroniki wysokich częstotliwości
B1 (11) 229443
(41) 2016 07 18
(51) C05F 7/00 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 410902
(22) 2015 01 08
(72) WIŚNIEWSKA-KADŻAJAN EWA, Siedlce (PL); JANKOWSKI
KAZIMIERZ, Siedlce (PL); MALINOWSKA ELŻBIETA,
Dąbrówka-Ług (PL); SOSNOWSKI JACEK, Biała Podlaska (PL);
KOLCZAREK ROMAN, Głuchołazy (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Sposób utylizacji osadów ściekowych
B1 (11) 229347
(41) 2016 08 29
(51) C05F 11/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 411375
(22) 2015 02 25
(72) KANISZEWSKI STANISŁAW, Żyrardów (PL); WOJTYSIAK JAN,
Krzywiec (PL); GŁÓWCZEWSKI MAREK, Gdynia (PL); SENSKA EMIL,
Bydgoszcz (PL); WĘGLEWSKI KONRAD, Gdynia (PL)
(73) POLTOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żagań (PL)
(54) Sposób wytwarzania skonsolidowanych agrokompozytów
granulowanych
B1 (11) 229406
(41) 2015 02 16
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405005
(22) 2013 08 06
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)

Nr 7/2018

(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw zbóż
na glebach o niskiej zawartości magnezu i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229407
(41) 2015 02 16
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405006
(22) 2013 08 06
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw zbóż
na glebach o niskiej zawartości fosforu i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229408
(41) 2015 02 16
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405051
(22) 2013 08 12
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw
roślin strączkowych i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229409
(41) 2015 02 16
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405052
(22) 2013 08 12
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw
ziemniaków i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229410
(41) 2015 03 02
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405126
(22) 2013 08 23
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw
buraków i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229411
(41) 2015 03 02
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405127
(22) 2013 08 23
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw
rzepaku i sposób jego wytwarzania

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 229412
(41) 2015 03 02
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405173
(22) 2013 08 29
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla łąk i pastwisk oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229413
(41) 2015 03 02
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 405174
(22) 2013 08 29
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny uniwersalny, przeznaczony w szczególności
dla upraw na glebach ubogich w fosfor i mikroelementy oraz sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 229494
(41) 2016 11 21
(51) C05G 3/04 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A01N 25/24 (2006.01)
(21) 412358
(22) 2015 05 15
(72) SZEWCZYK ROMAN, Niepołomice (PL); WOŹNICA ZENON,
Poznań (PL); KUCHARSKI MARIUSZ DANIEL, Wrocław (PL)
(73) SZEWCZYK ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
AGROMIX, Niepołomice (PL)
(54) Adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo
B1 (11) 229306
(41) 2013 11 25
(51) C07C 67/03 (2006.01)
(21) 401837
(22) 2012 11 30
(72) KUŁAŻYŃSKI MAREK, Wrocław (PL); WALENDZIEWSKI JERZY,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ do ciągłej transestryfikacji olejów roślinnych
B1 (11) 229492
(41) 2016 11 07
(51) C07C 67/18 (2006.01)
C07C 69/40 (2006.01)
C07C 231/02 (2006.01)
C07C 233/16 (2006.01)
C10M 129/72 (2006.01)
C10M 133/16 (2006.01)
C10L 10/18 (2006.01)
(21) 412163
(22) 2015 04 29
(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); JANECZEK MICHAŁ,
Kraków (PL); KONIECZNY RAFAŁ, Kraków (PL); SIKORA KATARZYNA,
Kraków (PL); SIKORA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania aminowych pochodnych bezwodnika
alkenylobursztynowego
B1 (11) 229315
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/16 (2006.01)

(41) 2016 06 06
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C07C 249/08 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/647 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 410319
(22) 2014 12 01
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ŁĘGOSZ BARTOSZ,
Szamotuły (PL); ALABORSKI ROBERT, Grodzisk Wielkopolski (PL);
GWIAZDOWSKI ROMUALD, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe czwartorzędowe alkoksymetylowe chlorki tebukonazolu,
sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako inhibitory wzrostu
grzybni
B1 (11) 229570
(41) 2016 06 20
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 410423
(22) 2014 12 08
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); GISZTER RAFAŁ, Ościsłowo (PL); FRYDER MARTA,
Czacz (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) 4-Chloro-2-metylofenoksyoctany alkoksymetylobis(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe, sposób otrzymywania i zastosowanie
jako środek ochrony roślin
B1 (11) 229567
(41) 2017 01 16
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
(21) 413037
(22) 2015 07 06
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RODAK HUBERT,
Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctany (alkoksymetylo)etylodimetyloamoniowe, sposób ich otrzymania oraz
zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 229434
(41) 2016 03 14
(51) C07C 275/28 (2006.01)
C07C 275/18 (2006.01)
C07D 213/74 (2006.01)
A61K 31/17 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 409472
(22) 2014 09 11
(72) WRÓBEL TOMASZ, Lublin (PL); KIEŁBUS MICHAŁ, Spiczyn (PL);
MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL); STEPULAK ANDRZEJ, Lublin (PL);
KRÓL SYLWIA, Janów Lubelski (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Pochodne 3-podstawione-1-{2-[(4-nitrofenylo)amino]etylo}
mocznika oraz 3-podstawione-1-{2-[(5-nitropirydyn-2-ylo)amino]
etylo}mocznika, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie
B1 (11) 229432
(41) 2016 03 14
(51) C07D 233/64 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
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(21) 409325
(22) 2014 08 29
(72) WOJNAROWICZ AGNIESZKA, Warszawa (PL); SHARMA PIYUSH
S., Warszawa (PL); SOSNOWSKA MARTA, Warszawa (PL); KUTNER
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); D’SOUZA FRANCIS, Flower Mound (US)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą karnozyny i sposób jego przygotowania oraz
zastosowanie tego polimeru do selektywnego wykrywania i/lub
oznaczania karnozyny
B1 (11) 229346
(41) 2016 08 29
(51) C07D 253/07 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
(21) 411324
(22) 2015 02 19
(72) BARANOWSKA DANUTA, Gręzów (PL); ŁAWECKA JUSTYNA,
Białki (PL); OLENDER EWA, Siedlce (PL); SKARŻYŃSKA OLGA,
Szczurów (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Nowe niesymetryczne disulfidy, pochodne 5,6-difenylo-1,2,4-triazyny
B1 (11) 229424
(41) 2015 11 09
(51) C07D 261/18 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 408052
(22) 2014 04 29
(72) MĄCZYŃSKI MARCIN, Wrocław (PL); RYNG STANISŁAW,
Wrocław (PL); ZIMECKI MICHAŁ, Wrocław (PL); SOCHACKA-ĆWIKŁA
ALEKSANDRA, Oleśnica (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Nowa pochodna kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego, sposób jej wytwarzania i zastosowanie
B1 (11) 229479
(41) 2016 02 01
(51) C07D 293/12 (2006.01)
(21) 409054
(22) 2014 07 31
(72) ŚCIANOWSKI JACEK, Ruziec (PL); PACUŁA AGATA JOANNA,
Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymywania N-podstawionych alifatycznych i aromatycznych pochodnych 1,2-benzizoselenazol-3(2H)-onu
B1 (11) 229309
(41) 2016 05 09
(51) C07D 295/037 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
(21) 410064
(22) 2014 11 04
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL);
ŻELECHOWSKI KRZYSZTOF, Łomianki (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Piperydyniowe ciecze jonowe z anionem 4-(4-chloro-2-metylofenoksy)butanianowym oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie
jako herbicydów
B1 (11) 229558
(41) 2017 07 17
(51) C07D 307/33 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 415782
(22) 2016 01 13
(72) GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); MAZUR MARCELINA,
Rybnik (PL); JURA ALEKSANDRA, Sieradz (PL); PAWLAK
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ALEKSANDRA, Poznań (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Cis-(4R,5R,6S)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on i trans-(4R,5S,6R)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)
dihydrofuran-2-on oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
B1 (11) 229559
(41) 2017 07 17
(51) C07D 307/33 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 415783
(22) 2016 01 13
(72) GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); MAZUR MARCELINA,
Rybnik (PL); JURA ALEKSANDRA, Sieradz (PL); PAWLAK
ALEKSANDRA, Poznań (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Cis-(4S,5S,6R)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on i trans-(4S,5R,6S)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)
dihydrofuran-2-on oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
B1 (11) 229560
(41) 2016 12 05
(51) C07D 307/83 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
(21) 416425
(22) 2016 03 08
(72) WIŃSKA KATARZYNA, Wrocław (PL); GRABARCZYK
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); MĄCZKA WANDA, Wrocław (PL);
ŻAROWSKA BARBARA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Hydroksylakton 9-hydroksy-2,4,4-trimetylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on i sposób otrzymywania hydroksylaktonu
B1 (11) 229561
(41) 2017 01 02
(51) C07D 307/83 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
(21) 416426
(22) 2016 03 08
(72) WIŃSKA KATARZYNA, Wrocław (PL); GRABARCZYK
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); MĄCZKA WANDA, Wrocław (PL);
ŻAROWSKA BARBARA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Hydroksylaktony 9-hydroksy-2,4,4,7-tetrametylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on oraz 11-hydroksy-2,4,4,7-tetrametylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on i sposób otrzymywania hydroksylaktonów
B1 (11) 229555
(41) 2016 03 14
(51) C07D 309/30 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
(21) 409487
(22) 2014 09 12
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL);
ZAWITOWSKA BEATA, Głogowo (PL); SZCZEPANIK MARYLA,
Głogowo (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 5-Hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-on o aktywności antyfidantnej i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 229288
(41) 2014 06 23
(51) C07D 401/12 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 221/02 (2006.01)
C07D 241/04 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

A61K 31/4427 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 402030
(22) 2012 12 13
(72) POLAŃSKI JAROSŁAW, Katowice (PL); SERDA MACIEJ,
Sosnowiec (PL); MROZEK-WILCZKIEWICZ ANNA, Katowice (PL);
MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL); RATUSZNA ALICJA, Katowice (PL);
GRZESICZAK MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza (PL); GOŁĄB JAKUB,
Warszawa (PL); MUCHOWICZ ANGELIKA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna na bazie pochodnych tiosemikarbazonów
B1 (11) 229317
(41) 2017 02 13
(51) C07D 405/06 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 413492
(22) 2015 08 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL);
BIEDZIAK AGNIESZKA, Wronki (PL); KURKOWIAK KATARZYNA,
Poznań (PL); GWIAZDOWSKI ROMUALD, Poznań (PL); PRACZYK
TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Protonowe sole difenokonazolu z anionem organicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy
B1 (11) 229316
(41) 2017 02 13
(51) C07D 405/06 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 413493
(22) 2015 08 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL);
BIEDZIAK AGNIESZKA, Wronki (PL); KURKOWIAK KATARZYNA,
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe sole difenokonazolu z anionem nieorganicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowania jako fungicydy
B1 (11) 229415
(41) 2015 04 27
(51) C07D 493/02 (2006.01)
C07D 311/06 (2006.01)
C09B 57/02 (2006.01)
(21) 405775
(22) 2013 10 26
(72) GRYKO DANIEL T., Warszawa (PL); TASIOR MARIUSZ,
Warszawa (PL); PORONIK YEVGEN M., Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowy związek, zwłaszcza do stosowania jako pigment
B1 (11) 229342
(41) 2017 02 27
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07C 39/27 (2006.01)
(21) 417574
(22) 2016 06 14
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); GĄGOR ANNA,
Wrocław (PL); TOKAR JADWIGA, Krowiarki (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu azotan(V) akwa((2S)-2-amino-3(4-hydroksy-3,5-dijodofenylo)-propano)(1,10-fenantrolina)miedzi(II)
i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 229556
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)

(41) 2016 05 23

2311

(21) 414174
(22) 2015 09 28
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL); NIEZGODA
NATALIA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Cytroneloilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 229557
(41) 2016 05 23
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 414339
(22) 2015 10 12
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL); NIEZGODA
NATALIA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Cytroneloilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 229322
(41) 2015 03 02
(51) C07F 17/02 (2006.01)
C07D 249/16 (2006.01)
C07D 401/02 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 405191
(22) 2013 08 30
(72) FANDZLOCH MARZENA, Rypin (PL); ŁAKOMSKA IWONA,
Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Nowy dimetylosulfotlenkowy kompleks rutenu(III) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo-[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 229487
(41) 2006 01 23
(51) C07H 1/00 (2006.01)
A61K 39/02 (2006.01)
(21) 377145
(22) 2003 11 12
(30) 60/425,425
2002 11 12
US
(86) 2003 11 12
PCT/US03/36358
(87) 2004 05 27
WO04/043405
(72) PIER GERALD B., Brookline (US); MAIRA-LITRAN TOMAS,
Brookline (US)
(73) THE BRIGHAM AND WOMEN’S HOSPITAL, INC., Boston (US)
(54) Kompozycja zawierająca polimer β-1,6-glukozaminy, kompozycja zawierająca przeciwciało, kompozycja farmaceutyczna, sposób
wytwarzania wyodrębnionego polisacharydu, sposób identyfikacji
obecności deacetylowanej poli-N-acetyloglukozaminy (dPNAG) i/
lub poli-N-acetyloglukozaminy (PNAG), wyodrębniony polisacharyd
do zastosowania w leczeniu lub profilaktyce zakażenia, wyodrębniony polisacharyd do zastosowania do wytwarzania przeciwciał,
w tym przeciwciał monoklonalnych, wyodrębniony polisacharyd
do zastosowania w identyfikacji przeciwciała monoklonalnego
B1 (11) 229542
(41) 2016 08 29
(51) C07K 14/31 (2006.01)
C12N 9/52 (2006.01)
C12N 15/31 (2006.01)
C12R 1/44 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
(21) 411370
(22) 2015 02 25
(72) MAK PAWEŁ, Kraków (PL); WŁADYKA BENEDYKT, Kraków (PL);
PIEJKO MARCIN, Przemyśl (PL); DUBIN ADAM, Kraków (PL); BUKOWSKI
MICHAŁ, Kraków (PL); BONAR EMILIA, Kraków (PL); MIĘDZOBRODZKI
JACEK, Śledziejowice (PL); BEREŹNICKA ANNA, Widna Góra (PL);
KRZYSIK MONIKA, Czarna Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Polipeptyd, kodujący go polinukleotyd, plazmidowy wektor
ekspresyjny, szczep Staphylococcus pseudintermedius, ich zastosowanie oraz sposób otrzymywania polipeptydu
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B1 (11) 229516
(41) 2015 06 08
(51) C08F 2/38 (2006.01)
C08K 5/14 (2006.01)
C08K 5/103 (2006.01)
(21) 406231
(22) 2013 11 25
(72) SKOP MARIAN, Katowice (PL); TERELAK PIOTR,
Piekary Śląskie (PL); SOIDA GRZEGORZ, Chorzów (PL)
(73) NOVICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Inicjator polimeryzacji i sposób otrzymywania inicjatora polimeryzacji
B1 (11) 229352
(41) 2017 01 16
(51) C08F 8/36 (2006.01)
C08F 126/02 (2006.01)
A61K 31/795 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
(21) 413055
(22) 2015 07 08
(72) NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); SZCZUBIAŁKA
KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL); PYRĆ KRZYSZTOF, Kraków (PL);
CIEJKA JUSTYNA, Mogilany (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie modyfikowanej anionowo polialliloaminy jako
leku do blokowania replikacji ludzkiego rinowirusa (HRV) oraz profilaktyki i leczenia wywołanych nim infekcji dróg oddechowych
B1 (11) 229414
(41) 2015 03 30
(51) C08G 18/42 (2006.01)
(21) 405449
(22) 2013 09 26
(72) ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL); MAZUREK MAGDALENA,
Warszawa (PL); TOMCZYK KAROLINA, Radom (PL); FLORJAŃCZYK
ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania elastomerów poliuretanowych
B1 (11) 229564
(41) 2015 10 26
(51) C08G 77/42 (2006.01)
C08G 77/46 (2006.01)
C08G 77/452 (2006.01)
C08G 77/38 (2006.01)
(21) 407884
(22) 2014 04 14
(72) STOLARCZYK AGNIESZKA, Piekary Śląskie (PL); TURCZYN
ROMAN, Gliwice (PL); JANUSZKIEWICZ KALENIAK ANNA,
Katowice (PL); KĘPSKA KINGA, Sławków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Makrocząsteczka grzebieniowa polimetylosiloksan-graft-polimer skoniugowany-graft-polieter oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 229452
(41) 2014 03 31
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
(21) 400832
(22) 2012 09 19
(72) BELA-SYNOWIEC JOLANTA, Osielsko (PL)
(73) MAC-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii pęcherzykowej wzmocnionej o niskiej
gramaturze
B1 (11) 229283
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)

(41) 2017 04 24

Nr 7/2018

(21) 414365
(22) 2015 10 14
(72) SULAK KONRAD, Konstantynów Łódzki (PL); CIECHAŃSKA
DANUTA, Łódź (PL); MICHNIEWICZ MAŁGORZATA, Zgierz (PL);
STUFKA-OLCZYK JADWIGA, Łódź (PL); JANIGA MICHAŁ, Łódź (PL);
KAPUŚNIAK JANUSZ, Częstochowa (PL); ŻAKOWSKA HANNA,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI KONRAD, Warszawa (PL); PORTKA
MARCIN, Lublin (PL); STRYCHALSKI PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH,
Łódź (PL); LUBELLA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin (PL); AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,
Częstochowa (PL); COBRO-INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAŃ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnych folii i kształtek z surowca skrobiowo-białkowego
B1 (11) 229489
(41) 2014 04 14
(51) C08J 11/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/20 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
B29C 47/40 (2006.01)
(21) 401037
(22) 2012 10 03
(72) RYDAROWSKI HENRYK, Gliwice (PL); LENŻA JOANNA,
Knurów (PL); MACHNICKA-HŁAWICZKA MARTA, Katowice (PL);
KULAWIK ARKADIUSZ, Będzin (PL); MAMOS JACEK, Zabrze (PL);
STEINHOFF JAKUB, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z polimerami termoplastycznymi metodą wytłaczania
B1 (11) 229522
(41) 2016 07 18
(51) C08L 11/00 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
(21) 410946
(22) 2015 01 15
(72) HERMACH MAREK, Szczecin (PL); KNAST PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Mieszanka gumowa niepalna
B1 (11) 229457
(41) 2015 12 07
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
(21) 408423
(22) 2014 06 03
(72) BARTON JOANNA, Leśnica (PL); CZAJA KRYSTYNA, Opole (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin
B1 (11) 229458
(41) 2015 12 07
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
(21) 408424
(22) 2014 06 03
(72) BARTON JOANNA, Leśnica (PL); CZAJA KRYSTYNA, Opole (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Kompozyty na osnowie poliolefin
B1 (11) 229460
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
A01G 9/029 (2018.01)
(21) 408654

(41) 2016 01 04

(22) 2014 06 25
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(72) MERKEL KATARZYNA, Katowice (PL); RYDAROWSKI HENRYK,
Gliwice (PL); LENŻA JOANNA, Knurów (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Biorozpadalna kompozycja polimerowa, przeznaczona na pojemniki do uprawy roślin

(73) NEW ERA MATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)
(54) Kompozycja reaktywnych żywic epoksydowych oraz sposób
wytwarzania produktów preimpregnowanych kompozycją reaktywnych żywic epoksydowych

B1 (11) 229461
(41) 2016 01 04
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 3/01 (2018.01)
A01G 9/029 (2018.01)
C09K 17/20 (2006.01)
C09K 17/32 (2006.01)
(21) 408656
(22) 2014 06 25
(72) MERKEL KATARZYNA, Katowice (PL); RYDAROWSKI HENRYK,
Gliwice (PL); CZECH TOMASZ, Kraków (PL); WIECZOREK JERZY,
Krzeszowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL);
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE,
Kraków (PL)
(54) Biorozpadalna kompozycja polimerowa, przeznaczona do zastosowań agrotechnicznych

B1 (11) 229418
(41) 2015 07 06
(51) C08L 95/00 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
(21) 406668
(22) 2013 12 23
(72) GAWDZIK BARBARA, Lublin (PL); MATYNIA TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
MATYNIA TADEUSZ, Lublin (PL)
(54) Sposób modyfikowania asfaltów drogowych

B1 (11) 229448
(41) 2017 06 19
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 7/02 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
(21) 415159
(22) 2015 12 07
(72) WŁADYKA-PRZYBYLAK MARIA, Poznań (PL); MACIEJEWSKI
HIERONIM, Poznań (PL); WESOŁEK DOROTA, Poznań (PL); DĄBEK
IZABELA, Poznań (PL); BUJNOWICZ KRZYSZTOF, Poznań (PL);
GĄSIOROWSKI RYSZARD, Poznań (PL); ROJEWSKI SZYMON,
Gniezno (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL); FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Kompozyt polietylenu wzmocniony silanizowanym włóknem
lnianym
B1 (11) 229523
(41) 2016 11 07
(51) C08L 55/02 (2006.01)
C08L 25/04 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C09K 21/14 (2006.01)
(21) 412228
(22) 2015 05 04
(72) CZUBKOWSKA AGNIESZKA, Ropczyce (PL); CYZIO JAN,
Rzeszów (PL); MIŁEK JANUSZ, Rzeszów (PL); HENECZKOWSKI
MACIEJ, Rzeszów (PL); OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); BUDZIK
GRZEGORZ, Rzeszów (PL); MARKOWSKA OLIMPIA,
Handzlówka (PL); CZECH-POLAK JUSTYNA, Rzeszów (PL); OLIWA
RAFAŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLKEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Kompozycja polimerowa na osnowie kopolimeru ABS
B1 (11) 229308
(41) 2015 03 30
(51) C08L 63/02 (2006.01)
C08G 59/50 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01)
(21) 405405
(22) 2013 09 20
(72) PILAWKA RYSZARD, Szczecin (PL); JARKOWSKI MACIEJ,
Bezrzecze (PL)

B1 (11) 229321
(41) 2014 02 03
(51) C09D 5/38 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
C01G 23/04 (2006.01)
(21) 400098
(22) 2012 07 23
(72) MACYK WOJCIECH, Kryspinów (PL); SADOWSKI RAFAŁ,
Kraków (PL); ŁABUZ PRZEMYSŁAW, Kraków (PL); BUCHALSKA
MARTA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania
oraz ich zastosowanie
B1 (11) 229506
(41) 2017 04 10
(51) C09J 189/00 (2006.01)
(21) 414324
(22) 2015 10 09
(72) KOWALSKI PRZEMYSŁAW, Leszno (PL)
(73) KOWALSKI PRZEMYSŁAW KOWALSKI OPAKOWANIA
Z TEKTURY, Leszno (PL)
(54) Sposób wytwarzania antybakteryjnego kleju proteinowego
do opakowań tekturowych
B1 (11) 229433
(41) 2016 03 14
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(21) 409381
(22) 2014 09 05
(72) ŁUNIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); KONCEWICZ PIOTR,
Korzeniówka (PL)
(73) REALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Addytyw mineralny, zwłaszcza do stosowania w procesie ciągłego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych, sposób,
w którym wykorzystuje się ten addytyw oraz urządzenie do realizacji
tego sposobu
B1 (11) 229565
(41) 2016 03 29
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 409512
(22) 2014 09 15
(72) SZLĘK ANDRZEJ, Gliwice (PL); KATELBACH-WOŹNIAK ANNA,
Siemianowice Śląskie (PL); CHABIŃSKI MICHAŁ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do spalania i zgazowania paliw stałych
B1 (11) 229547
(41) 2017 01 16
(51) C10L 1/19 (2006.01)
(21) 412988
(22) 2015 07 02
(72) HYS LECH, Lublin (PL); KOWNACKI SŁAWOMIR, Szczecin (PL)
(73) HYS LECH, Lublin (PL); KOWNACKI SŁAWOMIR, Szczecin (PL)
(54) Linia technologiczna do wytwarzania biopaliw i biokomponentów paliw oraz sposób wytwarzania biopaliw i biokomponentów
paliw
B1 (11) 229465
(51) C10L 1/32 (2006.01)

(41) 2016 04 25
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(21) 409826
(22) 2014 10 17
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); STAROŃ ANITA,
Kraków (PL); KOWALSKI ZYGMUNT, Cieszyn (PL); STAROŃ PAWEŁ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania zawiesiny węglowo-wodnej i zawiesina
węglowo wodna
B1 (11) 229423
(41) 2015 10 12
(51) C10L 5/14 (2006.01)
(21) 407747
(22) 2014 03 31
(72) MIANOWSKI ANDRZEJ, Gliwice (PL); SIUDYGA TOMASZ,
Bytom (PL); SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); ŚCIĄŻKO
MAREK, Katowice (PL); RADKO TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); INSTYTUT CHEMICZNEJ
PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób wytwarzania lepiszcza do zagęszczania materiałów
sypkich
B1 (11) 229292
(41) 2016 05 09
(51) C10L 10/00 (2006.01)
(21) 410029
(22) 2014 11 03
(72) ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); ŻAK GRAŻYNA,
Brzączowice (PL); DUDA ANNA, Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ,
Kraków (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL); MARKOWSKI
JAROSŁAW, Kraków (PL); BUJAS CELINA, Głogoczów (PL);
SZAŁKOWSKA ELŻBIETA, Węgrzce (PL); GLANOWSKI TOMASZ,
Będkowice (PL); GAWEŁ IWONA, Chorzów (PL); WÓJCIK MARCIN,
Ligota (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(54) Paliwo stałe biogenne uszlachetnione dodatkami poprawiającymi jego właściwości eksploatacyjne
B1 (11) 229398
(41) 2014 09 29
(51) C10M 175/00 (2006.01)
(21) 403287
(22) 2013 03 25
(72) WINIARSKI ANDRZEJ, Radom (PL); ROGOŚ ELŻBIETA,
Radom (PL); BĘBEŃCA JANUSZ, Radom (PL); URBAŃSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Sposób filtracji i urządzenie filtrujące, zwłaszcza do filtracji zużytego smaru plastycznego
B1 (11) 229447
(41) 2017 03 27
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/22 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
C12R 1/13 (2006.01)
C12R 1/265 (2006.01)
C12R 1/44 (2006.01)
(21) 413998
(22) 2015 09 18
(72) DREWNIAK ŁUKASZ, Warszawa (PL); POSZYTEK KRZYSZTOF,
Mińsk Mazowiecki (PL); DZIEWIT ŁUKASZ, Warszawa (PL);
SKŁODOWSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Konsorcjum mikroorganizmów zdolnych do hydrolizy białek
i tłuszczy w osadach ściekowych i/lub skażonych glebach, preparat
je obejmujący, zastosowanie konsorcjum oraz sposób hydrolizy

Nr 7/2018

białek, tłuszczy i związków trudno degradowanych w osadach ściekowych i/lub związków organicznych w glebach
B1 (11) 229478
(41) 2016 01 18
(51) C12N 5/02 (2006.01)
(21) 408903
(22) 2014 07 17
(72) KOCKI JANUSZ, Świdnik (PL); BOGUCKA-KOCKA ANNA,
Świdnik (PL); WOJNO KATARZYNA, Lublin (PL); SIEROCKI
WALDEMAR, Lublin (PL); BIELAWSKI ARTUR, Lublin (PL)
(73) BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Kompozycja podłoża biologicznego do prowadzenia hodowli
komórkowych oraz sposób przygotowania podłoża biologicznego
do prowadzenia hodowli komórkowych
B1 (11) 229507
(41) 2017 04 24
(51) C12N 5/09 (2010.01)
(21) 414457
(22) 2015 10 22
(72) JARMUŻ-SZYMCZAK MAŁGORZATA, Luboń (PL);
JANISZEWSKA JOANNA, Poznań (PL); GIEFING MACIEJ,
Poznań (PL); KOSTRZEWSKA-POCZEKAJ MAGDALENA, Poznań (PL);
WIERZBICKA MAŁGORZATA, Poznań (PL); PIOTROWSKA-KEMPISTY
HANNA, Poznań (PL); JODYNIS-LIEBERT JADWIGA, Złotniki (PL);
MARSZAŁEK ANDRZEJ, Swarzędz (PL); BODNAR MAGDALENA,
Lębork (PL)
(73) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Nowa linia komórkowa carcinoma mucoepidermale
B1 (11) 229497
(41) 2017 02 27
(51) C12N 5/071 (2010.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
A61L 27/60 (2006.01)
(21) 413603
(22) 2015 08 20
(72) GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL);
RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL); KRUK ALEKSANDRA,
Warszawa (PL); SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL);
CHWOJNOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania trójwymiarowych rusztowań polilaktydowych
B1 (11) 229466
(41) 2016 05 23
(51) C12N 7/02 (2006.01)
C12Q 1/70 (2006.01)
(21) 410134
(22) 2014 11 13
(72) CZAJKOWSKI ROBERT, Gdynia (PL); OZYMKO ZOFIA,
Miastko (PL); ŁOJKOWSKA EWA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych oraz jego
zastosowanie
B1 (11) 229404
(41) 2015 01 05
(51) C12P 19/34 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 404526
(22) 2013 07 01
(72) WNUK MACIEJ ANTONI, Rzeszów (PL); LEWIŃSKA ANNA
KAROLINA, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sonda genetyczna typu in situ znakująca chromosomy pary
12 drożdży piekarniczych na szkiełku mikroskopowym oraz sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 229475
(51) C21C 5/48 (2006.01)

(41) 2016 09 12
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C21C 7/072 (2006.01)
F27B 3/22 (2006.01)
(21) 411515
(22) 2015 03 10
(72) BARCHUK YAROSLAV, Brzeszcze (PL); SHCHERBAK MAKSYM,
Brovary (US)
(73) TEROLLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Moduł do dennego przedmuchiwania wytopu gazami szlachetnymi

B1 (11) 229440
(41) 2016 06 06
(51) D04B 1/14 (2006.01)
(21) 410299
(22) 2014 11 28
(72) JANICKA JOLANTA, Łódź (PL); KOŹMIŃSKA ROMUALDA,
Łódź (PL); MIELICKA ELŻBIETA, Łódź (PL); WALAK AGNIESZKA,
Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Wielofunkcyjne dwuwarstwowe dzianiny rządkowe przeznaczone na odzież ochronną

B1 (11) 229303
(41) 2016 08 29
(51) C21D 1/773 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
F27D 9/00 (2006.01)
(21) 411416
(22) 2015 02 27
(72) FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); MODRZYK WOJCIECH,
Zielona Góra (PL); OLEJNIK JÓZEF, Świebodzin (PL); OSIŃSKI
RADOSŁAW, Zielona Góra (PL); PIECHOWICZ ŁUKASZ,
Świebodzin (PL); STANKIEWICZ MAREK, Zielona Góra (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Piec próżniowy do nawęglania niskociśnieniowego (LPC)

B1 (11) 229441
(41) 2016 07 18
(51) D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/42 (2006.01)
D06M 13/236 (2006.01)
D06M 13/50 (2006.01)
(21) 410876
(22) 2015 01 05
(72) OLEKSIEWICZ IZABELA, Łódź (PL); KOŹMIŃSKA ROMUALDA,
Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania tekstyliom właściwości ochronnych przed
owadami, kleszczami i mikroorganizmami

B1 (11) 229305
(41) 2016 06 20
(51) C22B 21/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(21) 410502
(22) 2014 12 11
(72) NYKIEL JERZY, Tarnobrzeg (PL); NYKIEL MATEUSZ,
Tarnobrzeg (PL); DZIARMAGOWSKI MAREK, Kraków (PL); FALKUS
JAN, Kraków (PL); KARWAN-BACZEWSKA JOANNA, Kraków (PL);
KONOPKA KRZYSZTOF, Adamów (PL); DROŻDŻ PAWEŁ, Żary (PL);
MIŁKOWSKA-PISZCZEK KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); NYKIEL JERZY JN METAL,
Tarnobrzeg (PL)
(54) Sposób usuwania ze złomu stopów aluminium trwale związanych elementów ze stopów zawierających żelazo

B1 (11) 229449
(41) 2017 07 03
(51) D06M 13/50 (2006.01)
D06M 13/51 (2006.01)
D06M 13/513 (2006.01)
(21) 415407
(22) 2015 12 21
(72) MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); PRZYBYLAK MARCIN,
Poznań (PL); WALENTOWSKA JUDYTA, Poznań (PL); FOKSOWICZFLACZYK JOANNA, Chyby (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL); FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania multifunkcyjnych tkanin naturalnych
o działaniu biobójczym i właściwościach hydrofobowych

B1 (11) 229444
(41) 2015 10 26
(51) C22C 13/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 410962
(22) 2015 01 15
(72) CYBULSKI ANDRZEJ, Wolbrom (PL); GOREWODA TADEUSZ,
Gliwice (PL); ANYSZKIEWICZ JACEK, Gliwice (PL); GAŁECZKA
JUSTYNA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiałów odniesienia dla stopów lutowniczych cynowo-cynkowych
B1 (11) 229339
(41) 2017 11 20
(51) C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
(21) 417215
(22) 2016 05 16
(72) BETIUK MAREK, Warszawa (PL); ŁATAŚ ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); MICHALSKI JERZY, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Rurowy magnetron do napylania powłok wielowarstwowych
lub kompozytowych
B1 (11) 229568
(41) 2014 12 08
(51) C30B 29/38 (2006.01)
(21) 404149
(22) 2013 05 30
(72) DORADZIŃSKI ROMAN, Warszawa (PL); ZAJĄC MARCIN,
Garwolin (PL); KUCHARSKI ROBERT, Warszawa (PL)
(73) AMMONO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania monokrystalicznego azotku zawierającego gal i monokrystaliczny azotek zawierający gal, wytworzony tym
sposobem

B1 (11) 229512
(41) 2014 01 20
(51) D21F 5/00 (2006.01)
(21) 399870
(22) 2012 07 09
(72) KLEPACZKA ALEKSANDER, Łódź (PL); SZEWCZYK
WŁODZIMIERZ, Łódź (PL); PLATA MIROSŁAW, Vetroz (CH)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób suszenia wstęgi papieru lub tektury w maszynie papierniczej
B1 (11) 229348
(41) 2016 08 29
(51) D21H 27/10 (2006.01)
D21H 17/63 (2006.01)
D21H 17/67 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
(21) 411409
(22) 2015 02 27
(72) ŁOJEWSKA JOANNA, Kraków (PL); ŁOJEWSKI TOMASZ,
Kraków (PL); THOMAS JACOB L., Götenborg (SE); JĘDRZEJCZYK
ROMAN J., Kraków (PL); PAWCENIS DOMINIKA, Kraków (PL); GIL
BARBARA, Kraków (PL); MILCZAREK JAKUB M., Łódź (PL); TURNAU
KATARZYNA, Kraków (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ, Czekanów (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); INSTYTUT
INŻYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gliwice (PL)
(54) Modyfikowany materiał nanokompozytowy, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 229484
(41) 2015 12 07
(51) E01B 11/50 (2006.01)
(21) 408379
(22) 2014 05 30
(72) SOKOŁOWSKI RYSZARD, Rumia (PL)
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(73) SOKOŁOWSKI RYSZARD ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
TOREX, Rumia (PL)
(54) Sposób łączenia odcinków szyn kolejowych i tramwajowych
w środowisku łuku elektrycznego
B1 (11) 229530
(41) 2015 02 16
(51) E01C 5/16 (2006.01)
E01C 9/08 (2006.01)
(21) 405079
(22) 2013 08 14
(72) SZYDŁO ANTONI, Wrocław (PL); MACHELSKI CZESŁAW,
Zacharzyce (PL); MACKIEWICZ PIOTR, Lądek-Zdrój (PL);
KORNATOWSKI MAREK, Wrocław (PL); ZIĘBA MIROSŁAW,
Wrocław (PL); KORCZOWSKI PIOTR, Wrocław (PL)
(73) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław (PL)
(54) Stalowa, segmentowa płyta drogowa
B1 (11) 229539
(41) 2015 11 09
(51) E01F 9/018 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 408128
(22) 2014 05 07
(72) SOWA ZBIGNIEW, Rzeszów (PL)
(73) ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(54) Słup stalowy oświetleniowy, amortyzujący uderzenia
B1 (11) 229527
(41) 2017 02 13
(51) E01F 9/524 (2016.01)
G09F 13/20 (2006.01)
(21) 413453
(22) 2015 08 07
(72) DOBRZYŃSKI FILIP, Osielsko (PL)
(73) DOBRZYŃSKI FILIP DOBPLAST, Osielsko (PL)
(54) Punktowy znak odblaskowy odbijający światło dookólnie
B1 (11) 229349
(41) 2016 09 26
(51) E01H 5/00 (2006.01)
E01H 5/02 (2006.01)
E01H 5/06 (2006.01)
(21) 411715
(22) 2015 03 23
(72) CZARNOTA ROMAN, Olsztyn (PL)
(73) CZARNOTA ROMAN, Olsztyn (PL)
(54) Odśnieżarka ręczna
B1 (11) 229293
(41) 2017 05 08
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 414624
(22) 2015 10 30
(72) SZKUDLAREK MARIUSZ, Michalinów Oleśnicki (PL)
(73) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELMONTER OŚWIETLENIE,
Michalinów Oleśnicki (PL)
(54) Adapter łączący podstawę słupa, zwłaszcza oświetleniowego
z kotwą fundamentu, przystosowany do łamania się
B1 (11) 229294
(41) 2017 05 08
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 414663
(22) 2015 11 03
(72) SZKUDLAREK MARIUSZ, Michalinów Oleśnicki (PL)
(73) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELMONTER OŚWIETLENIE,
Michalinów Oleśnicki (PL)
(54) Adapter łączący podstawę słupa, zwłaszcza oświetleniowego,
z kotwami fundamentu
B1 (11) 229311
(51) E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)

(41) 2016 09 12
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(21) 411463
(22) 2015 03 03
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA,
Lublin (PL); KWIETNIEWSKI MARIAN, Sulejówek (PL); IWANEK
MAŁGORZATA, Lublin (PL); DUKLEWSKI WIESŁAW, Kurów (PL);
DZIAK STANISŁAW, Kurów (PL); MIERZWA ANETA, Puławy (PL);
KĘPIŃSKI KAMIL, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WODOCIĄGI
PUŁAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puławy (PL)
(54) Studzienka kanalizacyjna
B1 (11) 229353
(41) 2017 02 27
(51) E02F 9/28 (2006.01)
(21) 413658
(22) 2015 08 25
(72) ZIĘBIŃSKI SEBASTIAN, Piotrków Trybunalski (PL); PEREK
ARKADIUSZ, Bełchatów (PL); UZNAŃSKI ADAM, Bełchatów (PL)
(73) PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów (PL)
(54) Ząb czerpaka wielonaczyniowej koparki kołowej oraz złącze
zęba z nożem czerpaka koparki
B1 (11) 229521
(41) 2016 06 06
(51) E04B 1/86 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
E04C 2/32 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
(21) 410309
(22) 2014 11 28
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Poznań (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ,
Zabierzów (PL); BATKO WOJCIECH, Rząska (PL); DZIURKA DOROTA,
Środa Wielkopolska (PL); MIRSKI RADOSŁAW, Śrem (PL); FLACH
ARTUR, Kraków (PL); PILCH ADAM, Wisła (PL); MAJEWSKI ADAM,
Inowrocław (PL); ROSZYK EDWARD, Kolniczki (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Akustyczna płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym oraz
sposób wytwarzania płyty komórkowej HDF z rdzeniem falistym
B1 (11) 229396
(41) 2014 09 29
(51) E04B 2/96 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 403255
(22) 2013 03 21
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Zestaw wzmacniający pod daszki szklane w słupach fasadowych
B1 (11) 229439
(41) 2016 02 29
(51) E04B 2/96 (2006.01)
E04D 3/08 (2006.01)
(21) 410059
(22) 2014 11 07
(72) SZYCHOWSKI ANDRZEJ, Kielce (PL); OBARA PAULINA, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Element konstrukcyjny przegrody metalowo-szklanej
B1 (11) 229394
(41) 2014 08 18
(51) E04D 13/17 (2006.01)
E04D 1/30 (2006.01)
(21) 402646
(22) 2013 02 04
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Nawiewnik przenikający przez dach
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B1 (11) 229393
(41) 2014 01 07
(51) E04F 11/025 (2006.01)
E04G 13/06 (2006.01)
E04F 11/02 (2006.01)
(21) 402479
(22) 2013 01 18
(72) GOMÓŁKA JERZY, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Schody szybkiego montażu
B1 (11) 229459
(41) 2015 12 07
(51) E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
(21) 408456
(22) 2014 06 06
(72) SAWICZ RADOSŁAW, Kielce (PL); OSZCZEPALSKI TOMASZ,
Kielce (PL); TOMALSKI DARIUSZ, Staszów (PL)
(73) PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobrów (PL)
(54) Ogrodzenie modułowe
B1 (11) 229307
(41) 2016 02 29
(51) E05D 7/08 (2006.01)
A47B 47/02 (2006.01)
(21) 411392
(22) 2015 02 26
(72) NOREK SYLWESTER, Sokolica (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA, Przygórze (PL)
(54) Drzwiczki szafkowe
B1 (11) 229357
(41) 2017 03 27
(51) E06B 1/02 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
(21) 414157
(22) 2015 09 25
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(54) Rama izolacyjna okna
B1 (11) 229358
(41) 2017 03 27
(51) E06B 1/02 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
(21) 414158
(22) 2015 09 25
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(54) Listwa izolacyjna do osadzania okien w otworach ścian budynków
B1 (11) 229476
(41) 2016 03 14
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
(21) 409410
(22) 2014 09 08
(72) SMOLARCZYK MARIUSZ, Krzyżowice (PL)
(73) SMOLARCZYK MARIUSZ, Krzyżowice (PL)
(54) Sposób zabudowy, zwłaszcza drewnianego ramiaka pionowego
ościeżnicy; okna, drzwi lub panelu wypełniającego w otworze ściany
budynku
B1 (11) 229285
(41) 2016 03 14
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
(21) 409411
(22) 2014 09 08
(72) SMOLARCZYK MARIUSZ, Krzyżowice (PL)
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(73) SMOLARCZYK MARIUSZ, Krzyżowice (PL)
(54) Ramiak pionowy ościeżnicy; okna, drzwi lub panelu wypełniającego
B1 (11) 229392
(41) 2014 07 21
(51) E06B 3/46 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)
(21) 402376
(22) 2013 01 07
(72) RUTKOWSKI MICHAŁ, Gaszowice (PL)
(73) JBG-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszowice (PL)
(54) Drzwi przesuwne
B1 (11) 229312
(41) 2017 02 13
(51) E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
(21) 413487
(22) 2015 08 10
(72) POPLEWSKI SERGIUSZ, Poznań (PL); POPLEWSKA PAULINA,
Poznań (PL); POPLEWSKI EUGENIUSZ, Poznań (PL); POPLEWSKA
ALICJA, Poznań (PL); WOJCIESZYŃSKI BOGDAN, Poznań (PL)
(73) POLFORM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl (PL)
(54) Rama okienna
B1 (11) 229325
(41) 2017 05 22
(51) E06B 7/02 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
(21) 414795
(22) 2015 11 16
(72) WĘDOŁOWICZ WIESŁAWA, Kołobrzeg (PL)
(73) AMBERLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien aluminiowych o szerokości zabudowy 86mm z wrębem okuciowym w osi 13mm i okno wytworzone
tym sposobem
B1 (11) 229326
(41) 2017 05 22
(51) E06B 9/262 (2006.01)
E06B 9/06 (2006.01)
(21) 414820
(22) 2015 11 16
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Zasłona okienna
B1 (11) 229314
(41) 2017 02 27
(51) E21D 1/03 (2006.01)
E02F 3/00 (2006.01)
E02F 9/00 (2006.01)
(21) 413556
(22) 2015 08 13
(72) PORADA WALDEMAR, Gołkowice (PL); FRANIEL JACEK,
Żory (PL); DRAGON TOMASZ, Wodzisław Śląski (PL); GŁUCH PIOTR,
Paniówki (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO GÓRNICZE ROW-JAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój (PL)
(54) Sposób wykonania wyrobiska pionowego przy użyciu górniczego kombajnu samojezdnego
B1 (11) 229566
(41) 2017 06 19
(51) F01K 25/10 (2006.01)
(21) 415182
(22) 2015 12 10
(72) WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR, Gryfino (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zasilania układu siłowni dwuobiegowej ORC i układ
siłowni dwuobiegowej ORC
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B1 (11) 229387
(41) 2016 11 07
(51) F03C 2/30 (2006.01)
F04C 2/30 (2006.01)
F01C 1/30 (2006.01)
(21) 412234
(22) 2015 05 05
(72) SZWAJCA TADEUSZ, Katowice (PL); ŚLIWIŃSKI PIOTR,
Katowice (PL)
(73) SM HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Mechanizm uzębiony rozrządu z kompensacją luzów osiowych
satelitowej hydraulicznej maszyny wyporowej
B1 (11) 229386
(41) 2017 02 27
(51) F03D 1/04 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
(21) 413664
(22) 2015 08 25
(72) STASZÓR ROMAN JAN, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) STASZÓR ROMAN JAN, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Tunelowa turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu wirnika
B1 (11) 229368
(41) 2017 08 28
(51) F03D 1/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 416250
(22) 2016 02 24
(72) DZIEWICKI KRZYSZTOF, Włocławek (PL)
(73) EKO-PROJEKT CZESŁAW DZIEWICKI, KRZYSZTOF DZIEWICKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Włocławek (PL)
(54) Łopata wirnika elektrowni wiatrowej
B1 (11) 229422
(41) 2015 09 28
(51) F16C 33/58 (2006.01)
F16C 43/00 (2006.01)
F16C 33/30 (2006.01)
(21) 407536
(22) 2014 03 14
(72) SIUTA WALDEMAR, Pruszków (PL); SZEWCZYK KRZYSZTOF,
Kraśnik (PL)
(73) SIUTA WALDEMAR DORADZTWO TECHNICZNO HANDLOWE
KONSTRUKCJA OBRABIAREK, Pruszków (PL)
(54) Łożysko stożkowe wielkogabarytowe
B1 (11) 229299
(41) 2016 06 20
(51) F16D 3/04 (2006.01)
F16D 1/00 (2006.01)
F16D 3/18 (2006.01)
(21) 410709
(22) 2014 12 19
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(54) Sprzęgło kłowe
B1 (11) 229496
(41) 2017 02 13
(51) F16F 9/14 (2006.01)
F16F 13/30 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
(21) 413414
(22) 2015 08 03
(72) KOWOL PAWEŁ, Gliwice (PL); PILCH ZBIGNIEW, Mikołów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Kompensator objętościowy w urządzeniach z cieczą magnetoreologiczną
B1 (11) 229502
(41) 2017 03 27
(51) F16H 13/00 (2006.01)
F16H 37/00 (2006.01)
(21) 414013
(22) 2015 09 15
(72) MACYSZYN ŁUKASZ, Zalasewo (PL); STANIEK ROMAN,
Kamionki (PL); MYSZKOWSKI ADAM, Ostrów Wielkopolski (PL)
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(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przekładnia magnetyczna precesyjna
B1 (11) 229495
(41) 2016 11 21
(51) F16H 55/00 (2006.01)
F16H 55/08 (2006.01)
F16H 55/16 (2006.01)
B23F 15/02 (2006.01)
(21) 412373
(22) 2015 05 18
(72) BATSCH MICHAŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Zazębienie wklęsło-wypukłe przekładni zębatych
B1 (11) 229550
(41) 2016 08 01
(51) F16K 31/06 (2006.01)
(21) 413799
(22) 2015 09 02
(30) 201510039845.6
2015 01 26
(72) WANG YAO TING, Wu Xi City (CN)
(73) WANG YAO TING, Wu Xi City (CN)
(54) Zawór nadciśnieniowy turbosprężarki

CN

B1 (11) 229284
(41) 2017 09 25
(51) F16K 31/66 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
G05D 23/22 (2006.01)
(21) 416604
(22) 2016 03 23
(72) STASIAK EDWARD, Kutno (PL); CHARLAK SEBASTIAN, Kutno (PL);
KOMUR MACIEJ, Kutno (PL)
(73) STASIAK EDWARD, Kutno (PL); CHARLAK SEBASTIAN, Kutno (PL);
KOMUR MACIEJ, Kutno (PL)
(54) Głowica termostatyczna
B1 (11) 229572
(41) 2017 03 27
(51) F16L 3/137 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
F16B 2/08 (2006.01)
H02G 1/06 (2006.01)
(21) 414151
(22) 2015 09 25
(72) SZWAT ŁUKASZ, Stare Miasto (PL)
(73) SZWAT ŁUKASZ P.P.H.U. GRYF, Stare Miasto (PL)
(54) Opaska zaciskowa
B1 (11) 229517
(41) 2017 12 18
(51) F16L 23/16 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/02 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 47/14 (2006.01)
(21) 420638
(22) 2017 02 23
(72) ZIELIŃSKI KAZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) ZIEL-GAZ KAZIMIERZ ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Węgrzce (PL)
(54) Przyłącze kołnierzowe rurociągu, zwłaszcza ciśnieniowego
gazowego rurociągu PE
B1 (11) 229378
(41) 2017 07 03
(51) F16L 27/12 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
(21) 415453
(22) 2015 12 22
(72) PERFIKOWSKI KRZYSZTOF, Opole (PL); PIK JAN,
Komprachcice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
ENERGETYCZNYCH REMAK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt montażowy rur
B1 (11) 229287
(51) F16L 47/02 (2006.01)

(41) 2017 10 23
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B29D 23/00 (2006.01)
B29C 65/34 (2006.01)
B23P 11/02 (2006.01)
(21) 416947
(22) 2016 04 22
(72) WAWRZAK SŁAWOMIR, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) WAWRZAK NINA URSZULA, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtek rurowych do łączenia odcinków
rur z tworzyw sztucznych

(21) 397248
(22) 2011 12 05
(72) KURZAWSKI PAWEŁ, Krotoszyn (PL)
(73) KURZAWSKI PAWEŁ, Krotoszyn (PL)
(54) Sposób podnoszenia sprawności cieplnej wyposażonej w podgrzewacz zasobnikowy instalacji centralnego zaopatrzenia w ciepłe
medium buforowane, w której źródłem ciepła jest niskotemperaturowy kocioł grzewczy i instalacja centralnego zaopatrzenia w ciepłe
medium buforowane

B1 (11) 229442
(41) 2016 06 20
(51) F16L 55/38 (2006.01)
F16L 55/44 (2006.01)
B25J 9/08 (2006.01)
B25J 15/04 (2006.01)
G01N 21/954 (2006.01)
(21) 410614
(22) 2014 12 18
(72) KACZYŃSKI ROMAN, Niewodnica Kościelna (PL); HOŚCIŁO
BOGUSŁAW, Białystok (PL); KĘDZIERSKI SŁAWOMIR, Ostrołęka (PL);
ROGOWSKI GRZEGORZ, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL); AQUARD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów
infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych

B1 (11) 229529
(41) 2016 07 04
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F24F 1/00 (2011.01)
F04D 25/08 (2006.01)
(21) 410716
(22) 2014 12 22
(72) SMOLNIK WOJCIECH, Gierałtowice (PL); JUSZCZYK JÓZEF,
Gliwice (PL); KAWAŁKO WOJCIECH, Sulisławice (PL)
(73) CONFRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oława (PL)
(54) Wentylator osiowy lutniowy ze wspornikiem silnika elektrycznego

B1 (11) 229456
(41) 2015 06 08
(51) F16M 11/12 (2006.01)
F16M 11/18 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
(21) 406343
(22) 2013 12 03
(72) MIZAK WOJCIECH, Wielogóra (PL); GIESKO TOMASZ, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Pozycjoner modułu wizyjnego zwłaszcza w stereowizyjnym
systemie do monitorowania procesów destrukcji w badaniach zmęczeniowych
B1 (11) 229286
(41) 2017 03 27
(51) F21S 4/00 (2016.01)
F21V 17/10 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
(21) 413977
(22) 2015 09 14
(72) TYSKI ALEKSANDER, Sulejówek (PL); LEWANDOWSKI
ANDRZEJ, Suwałki (PL)
(73) TYSKI ALEKSANDER, Sulejówek (PL); LEWANDOWSKI
ANDRZEJ, Suwałki (PL)
(54) Oświetlenie LED
B1 (11) 229400
(41) 2014 11 24
(51) F23G 7/06 (2006.01)
(21) 403874
(22) 2013 05 15
(72) BRYK JERZY, Mielec (PL)
(73) ZWRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób termicznego spalania gazów odpadowych i piec do termicznego spalania gazów odpadowych
B1 (11) 229576
(41) 2017 09 25
(51) F24D 3/02 (2006.01)
F24D 3/18 (2006.01)
(21) 416490
(22) 2016 03 14
(72) BOŻEK WIESŁAW, Żywiec (PL)
(73) BOŻEK WIESŁAW IP-TECH, Żywiec (PL)
(54) System do podgrzewania medium użytkowego
B1 (11) 229382
(51) F24D 17/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)

(41) 2013 06 10

B1 (11) 229545
(41) 2016 06 20
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01)
(21) 413338
(22) 2015 07 30
(72) BOGDAN ANNA, Józefosław (PL); CHLUDZIŃSKA MARTA,
Warszawa (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wentylacji indywidualnej człowieka
B1 (11) 229335
(41) 2017 02 13
(51) F24H 1/00 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)
F22B 1/00 (2006.01)
(21) 416744
(22) 2016 04 04
(72) GOŁĘBIEWSKI MAREK, Rumia (PL); HALBRYT SŁAWOMIR,
Gdynia (PL)
(73) SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Zespół kotła parowego
B1 (11) 229351
(41) 2017 01 16
(51) F24H 1/28 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
B23K 101/14 (2006.01)
B21D 53/02 (2006.01)
(21) 413024
(22) 2015 07 05
(72) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); BERNACIAK MACIEJ,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Poszycie rurowego wymiennika ciepła
B1 (11) 229301
(41) 2017 04 10
(51) F24H 1/28 (2006.01)
F28F 9/22 (2006.01)
(21) 414191
(22) 2015 09 28
(72) TOMICKI ARIEL, Kowale (PL); SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF,
Tczew (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Opalany podgrzewacz wody
B1 (11) 229328
(51) F24H 1/28 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)

(41) 2017 07 03

2320
(21)
(72)
(73)
(54)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

415426
(22) 2015 12 21
SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL)
AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
Opalany wymiennik ciepła

B1 (11) 229574
(41) 2013 02 04
(51) F24H 1/40 (2006.01)
(21) 395859
(22) 2011 08 03
(72) KUCHARSKI WITOLD, Łódź (PL); KUCHARSKI JAROSŁAW
SEBASTIAN, Łódź (PL)
(73) KUCHARSKI WITOLD, Łódź (PL); KUCHARSKI JAROSŁAW
SEBASTIAN, Łódź (PL)
(54) Piec gazowy
B1 (11) 229331
(41) 2017 08 16
(51) F24J 3/08 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F03G 4/00 (2006.01)
(21) 416073
(22) 2016 02 08
(72) ZIMNY JACEK, Kraków (PL); KALUKIEWICZ ANTONI, Kraków (PL);
STRUŚ MIECZYSŁAW, Chwałowice (PL); BIELIK SEBASTIAN, Radom (PL)
(73) ZIMNY JACEK, Kraków (PL); KALUKIEWICZ ANTONI, Kraków
(PL); STRUŚ MIECZYSŁAW, Chwałowice (PL); BIELIK SEBASTIAN,
Radom (PL)
(54) Układ skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i podgrzewania wody, zasilany z odnawialnych źródeł energii
B1 (11) 229531
(41) 2016 12 19
(51) F25B 39/02 (2006.01)
F28D 1/02 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
(21) 412709
(22) 2015 06 15
(72) KARWACKI JAROSŁAW, Gdańsk (PL); LACKOWSKI MARCIN,
Rumia (PL); PRZYBYLIŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL); BUTRYMOWICZ
DARIUSZ JÓZEF, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Parownik mikrokanałowy z pompowaniem kapilarnym
B1 (11) 229365
(41) 2017 06 19
(51) F25B 47/00 (2006.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F24H 3/04 (2006.01)
H05B 3/56 (2006.01)
H05B 3/58 (2006.01)
(21) 415338
(22) 2015 12 16
(72) GRECH RADOSŁAW, Zielona Góra (PL); OWSIANY JAROSŁAW,
Zielona Góra (PL)
(73) ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOEKOGAZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Układ wstępnego podgrzania dolotowego powietrza pompy
cieplnej powietrze-woda
B1 (11) 229391
(41) 2013 10 28
(51) F26B 3/06 (2006.01)
F26B 11/16 (2006.01)
A01F 29/06 (2006.01)
(21) 398969
(22) 2012 04 24
(72) GRZYBEK ANNA, Warszawa (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF,
Kościelniki Dolne (PL); CIEŚLAK JANUSZ ARKADIUSZ,
Godzikowice (PL); ŚWIĘTOCHOWSKI ADAM, Nowy Świętochów (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Sposób przygotowania biomasy włóknistej oraz urządzenie
umożliwiające przygotowanie biomasy włóknistej
B1 (11) 229359
(51) F26B 3/06 (2006.01)

(41) 2017 04 10
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F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
(21) 414213
(22) 2015 09 29
(72) BOCZKAJ PRZEMYSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) BOCZKAJ PRZEMYSŁAW SPEC-WOOD, Rzeszów (PL)
(54) Sposób kontrolowanego suszenia drewna i koncentrat drzewny
uzyskany tym sposobem
B1 (11) 219469
(41) 2013 12 09
(51) F27D 3/15 (2006.01)
F27D 3/14 (2006.01)
B22D 41/50 (2006.01)
(21) 399331
(22) 2012 05 28
(72) ZDONEK BOGDAN, Gliwice (PL); SZYPUŁA IRENEUSZ,
Mysłowice (PL); WATOŁA MAREK, Pyskowice (PL); BARAŃSKI JÓZEF,
Gliwice (PL); BINEK STANISŁAW, Ostrowiec Świętokrzyski (PL);
DUDKIEWICZ PIOTR, Ostrowiec Świętokrzyski (PL); OKRĘT MARIUSZ,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL); KOWALSKI JÓZEF, Ostrowiec
Świętokrzyski (PL); KARBOWNICZEK MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA,
Gliwice (PL); CELSA HUTA OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL); AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków (PL)
(54) Kształtka kierunkowa
B1 (11) 229324
(41) 2017 05 22
(51) F28D 19/04 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F16H 7/02 (2006.01)
(21) 414743
(22) 2015 11 10
(72) BORYSLAV GEORGIEV, Mosty (PL)
(73) BARBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skowarcz (PL)
(54) Kompaktowy zespół obrotowych wymienników ciepła
B1 (11) 229369
(41) 2017 09 25
(51) F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/02 (2006.01)
(21) 416567
(22) 2016 03 21
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ
KRZYSZTOF, Kalisz (PL)
(73) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM.
PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU,
Kalisz (PL)
(54) Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej,
zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego
B1 (11) 229563
(41) 2018 01 15
(51) F41H 9/10 (2006.01)
F41B 15/02 (2006.01)
(21) 422335
(22) 2017 07 24
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do samoobrony
B1 (11) 229333
(41) 2017 10 09
(51) F41J 5/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
(21) 416647
(22) 2016 03 25
(72) CAŁKA RAFAŁ, Latowicz (PL); HŁOSTA PAWEŁ, Kobyłka (PL);
STĘPNIAK SŁAWOMIR, Zielonka (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ,
Zielonka (PL)
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(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Symulator pistoletu maszynowego
B1 (11) 229334
(41) 2017 10 23
(51) F41J 5/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41G 3/00 (2006.01)
(21) 416822
(22) 2016 04 12
(72) CAŁKA RAFAŁ, Latowicz (PL); BANACKI MARCIN,
Białystok (PL); STĘPNIAK SŁAWOMIR, Zielonka (PL); GŁOGOWSKI
TOMASZ, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Symulator karabinu wyborowego powtarzalnego
B1 (11) 229455
(41) 2015 06 08
(51) G01B 11/02 (2006.01)
G01N 3/06 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
(21) 406342
(22) 2013 12 03
(72) GIESKO TOMASZ, Radom (PL); MIZAK WOJCIECH, Wielogóra
(PL); GARBACZ PIOTR, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Stereowizyjny system monitorowania procesów destrukcji
zwłaszcza w badaniach zmęczeniowych
B1 (11) 229578
(41) 2017 09 11
(51) G01F 1/00 (2006.01)
G01P 5/00 (2006.01)
(21) 416351
(22) 2016 03 01
(72) LIGĘZA PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru prędkości płynu za pomocą anemometru
z wirującym elementem pomiarowym i anemometr z wirującym
elementem pomiarowym
B1 (11) 229295
(41) 2017 05 22
(51) G01F 1/10 (2006.01)
G01P 13/00 (2006.01)
A61B 5/03 (2006.01)
(21) 414826
(22) 2015 11 17
(72) ŻMUDA JAROSŁAW, Czechowice-Dziedzice (PL); JAWORSKA
MICHALINA, Tychy (PL)
(73) JAWORSKI WALDEMAR APARATURA POMIAROWAELEKTRONIKA, Tychy (PL)
(54) Anemometr wirnikowy
B1 (11) 229480
(41) 2017 07 03
(51) G01K 7/22 (2006.01)
G01K 1/08 (2006.01)
(21) 415404
(22) 2015 12 21
(72) MIERZWA RAFAŁ GRZEGORZ, Lublin (PL); SKOMORUCHA
RAFAŁ EDWARD, Lublin (PL)
(73) TEWA TEMPERATURE SENSORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kablowego czujnika temperatury
B1 (11) 229540
(41) 2016 01 04
(51) G01K 11/32 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
(21) 408644
(22) 2014 06 24
(72) JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN, Warszawa (PL); MARĆ PAWEŁ,
Legionowo (PL); PRZYBYSZ NATALIA, Nędzerzew (PL); NASIŁOWSKI
TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica (PL)
(54) Czujnik światłowodowy, zwłaszcza temperatury
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B1 (11) 229541
(41) 2016 01 04
(51) G01K 11/32 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
(21) 408646
(22) 2014 06 24
(72) JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN, Warszawa (PL); STASIEWICZ
KAROL ANTONI, Zambrów (PL); MUSIAŁ JOANNA EWA,
Bonowice (PL)
(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW,
Rogoźnica (PL)
(54) Progowy światłowodowy czujnik temperatury
B1 (11) 229379
(41) 2016 09 26
(51) G01L 17/00 (2006.01)
G01M 3/02 (2006.01)
(21) 413738
(22) 2015 08 31
(72) KRAWCZYK RADOSŁAW, Stalowa Wola (PL); GŁOWA KAROL,
Modlniczka (PL)
(73) ENSALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów (PL)
(54) System do testowania szczelności i wytrzymałości urządzeń
pneumatycznych
B1 (11) 229510
(41) 2017 05 22
(51) G01M 3/00 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
F16L 55/00 (2006.01)
(21) 415105
(22) 2015 12 07
(72) RYDAROWSKI HENRYK, Gliwice (PL); KULAWIK ARKADIUSZ,
Będzin (PL); STEINHOFF JAKUB, Katowice (PL); KALISZ PIOTR,
Syrynia (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób badania modelowego rur
B1 (11) 229493
(41) 2016 11 21
(51) G01M 11/02 (2006.01)
G02B 27/40 (2006.01)
G02B 27/42 (2006.01)
(21) 412267
(22) 2015 05 08
(72) WASILEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); CHRAPKIEWICZ
RADOSŁAW, Kęty (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Układ pomiarowy do wyznaczania położenia płaszczyzny ogniskowej i długości ogniskowej układu optycznego oraz sposób wyznaczania położenia płaszczyzny ogniskowej i długości ogniskowej
układu optycznego
B1 (11) 229553
(41) 2017 07 03
(51) G01N 3/12 (2006.01)
G01B 13/24 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
(21) 415486
(22) 2015 12 31
(72) ZIELIŃSKI ADAM, Szczecin (PL); WOJTASZEWSKI RYSZARD,
Szczecin (PL); KASZYŃSKA MARIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób pomiaru wytrzymałości na rozciąganie pierścieni z materiałów kompozytowych pod wpływem ciśnienia wewnętrznego
i stanowisko do mierzenia wytrzymałości na rozciąganie pierścieni
z materiałów kompozytowych pod wpływem ciśnienia wewnętrznego
B1 (11) 229429
(41) 2015 12 21
(51) G01N 3/56 (2006.01)
F15B 11/20 (2006.01)
(21) 408559
(22) 2014 06 16
(72) MIZAK WOJCIECH, Wielogóra (PL); MAZURKIEWICZ ADAM,
Radom (PL); SMOLIK JERZY, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
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(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) System pneumatyczny zwłaszcza w urządzeniu do badania
zużycia erozyjnego
B1 (11) 229340
(41) 2017 12 18
(51) G01N 21/88 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
(21) 417564
(22) 2016 06 12
(72) CHUDZIK STANISŁAW, Częstochowa (PL); DUDZIK SEBASTIAN,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Stanowisko do bezdotykowego wykrywania defektów struktury
badanego przedmiotu, zwłaszcza wygarbowanych skór naturalnych
B1 (11) 229341
(41) 2017 12 18
(51) G01N 21/88 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
(21) 417565
(22) 2016 06 12
(72) CHUDZIK STANISŁAW, Częstochowa (PL); DUDZIK SEBASTIAN,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Stanowisko do bezdotykowego wykrywania defektów struktury
badanego przedmiotu, zwłaszcza wygarbowanych skór naturalnych
B1 (11) 229421
(41) 2015 08 03
(51) G01N 29/04 (2006.01)
(21) 406963
(22) 2014 01 27
(72) KACZMAREK MARIUSZ, Poznań (PL); DRELICH RADOSŁAW,
Bydgoszcz (PL); PAKUŁA MICHAŁ, Gniezno (PL); WITKOWSKI
DAWID, Bydgoszcz (PL); SCHABOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL);
GRZELANCZYK TOMASZ, Szymanów (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL);
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ bezkontaktowej kontroli jakości materiałów płytowych
w ruchu
B1 (11) 229425
(41) 2015 11 23
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
(21) 408158
(22) 2014 05 09
(72) MALIK IRENEUSZ, Tarnowskie Góry (PL); WISTUBA
MAŁGORZATA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób określania aktywności osuwiskowej gruntów
B1 (11) 229401
(41) 2014 11 24
(51) G01N 33/68 (2006.01)
(21) 404000
(22) 2013 05 21
(72) BARTOSZ GRZEGORZ, Rzeszów (PL); BŁAUŻ ANDRZEJ, Łódź (PL);
RYCHLIK BŁAŻEJ, Łódź (PL); WIECZOREK KATARZYNA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób określania poziomu aktywności transportowej białka
ABCB1 w testowanej komórce ssaczej
B1 (11) 229437
(41) 2016 04 11
(51) G01P 5/12 (2006.01)
G01F 1/696 (2006.01)
(21) 409764
(22) 2014 10 10
(72) KOZARSKI MACIEJ, Granica (PL); DAROWSKI MAREK,
Warszawa (PL); ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM.
MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Anemometryczny różnicowy czujnik strumienia gazu
B1 (11) 229338
(51) G01R 17/10 (2006.01)

(41) 2017 11 06
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G01D 5/12 (2006.01)
G01K 7/24 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01L 19/04 (2006.01)
(21) 417026
(22) 2016 04 28
(72) MICZULSKI WIESŁAW, Nowa Sól (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób pomiaru wielkości nieelektrycznej czujnikiem rezystancyjnym w układzie mostkowym
B1 (11) 229508
(41) 2017 05 08
(51) G01R 19/00 (2006.01)
H02P 9/04 (2006.01)
G05F 1/10 (2006.01)
(21) 414584
(22) 2015 10 28
(72) GŁODEK SYLWESTER, Gdańsk (PL); KUPIEC ZBIGNIEW,
Gdańsk (PL); MINDYKOWSKI JANUSZ, Sopot (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia (PL); GDAŃSKA
STOCZNIA REMONTOWA IM. J. PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk (PL)
(54) Układ do pomiaru właściwości statycznych automatycznych
regulatorów napięcia generatorów prądu przemiennego
B1 (11) 229336
(41) 2017 10 09
(51) G01R 33/09 (2006.01)
H01L 43/06 (2006.01)
H01L 43/10 (2006.01)
H01L 31/0392 (2006.01)
(21) 416781
(22) 2016 04 07
(72) EL-AHMAR SEMIR, Poznań (PL); KOCZOROWSKI WOJCIECH,
Murowana Goślina (PL); KUŚWIK PIOTR, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); INSTYTUT
FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań (PL);
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Czujnik pola magnetycznego
B1 (11) 229490
(41) 2015 07 20
(51) G01R 35/02 (2006.01)
G01R 17/10 (2006.01)
(21) 406836
(22) 2014 01 14
(72) KACZMAREK MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wykonania oraz wyznaczenia dokładności rezystancyjnego wzorcowego dzielnika napięciowego, przeznaczonego do badania dokładności przekładników napięciowych dla transformacji
napięć sinusoidalnych o częstotliwościach 50 Hz (60 Hz) i wyższych
oraz przebiegów odkształconych
B1 (11) 229505
(41) 2017 03 27
(51) G01S 5/04 (2006.01)
G01S 5/14 (2006.01)
(21) 414133
(22) 2015 09 24
(72) BOŻEK KONRAD, Warszawa (PL); PERSKI ARKADIUSZ,
Skierniewice (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ do lokalizacji osób zasypanych w lawinach i osuwiskach
B1 (11) 229380
(41) 2015 03 02
(51) G01T 1/16 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
(21) 405178
(22) 2013 08 30
(72) KORCYL GRZEGORZ, Kraków (PL); MOSKAL PAWEŁ,
Czułówek (PL); KAJETANOWICZ MARCIN, Kraków (PL); PAŁKA
MAREK, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) System akwizycji pomiarowych danych tomograficznych
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B1 (11) 229337
(41) 2017 11 06
(51) G01W 1/02 (2006.01)
(21) 416995
(22) 2016 04 26
(72) GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ,
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL); BORKOWSKI
ANDRZEJ, Czarnowąsy (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru parametrów meteorologicznych atmosfery
B1 (11) 229355
(41) 2017 03 13
(51) G02B 6/44 (2006.01)
(21) 413899
(22) 2015 09 10
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ RAFAŁ, Rzeszów (PL);
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); WRONIKOWSKI MARIAN,
Hornówek (PL); KIEŁB MAREK, Rogóżno (PL); KRZEMIŃSKI PIOTR,
Lublin (PL); WIECHNIAK ROBERT, Brzączowice (PL); WALKOWICZ
FILIP, Kielce (PL); RUTKOWSKI BARTOSZ, Rzeszów (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Lekki mikrokabel światłowodowy
B1 (11) 229376
(41) 2018 01 15
(51) G02B 27/22 (2006.01)
H04N 13/302 (2018.01)
(21) 417871
(22) 2016 07 07
(72) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(73) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wyświetlania obrazu przez mini projektor na specjalnym ekranie
B1 (11) 229428
(41) 2015 06 22
(51) G03F 7/00 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
C08L 39/08 (2006.01)
G02B 1/04 (2006.01)
(21) 408390
(22) 2014 06 02
(72) BARTKIEWICZ STANISŁAW, Wałbrzych (PL); SOBOLEWSKA
ANNA MONIKA, Augustów (PL); NOGA JOANNA, Chojnów (PL);
JAWORSKA JOANNA, Bogatynia (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania uporządkowanych struktur liniowych
B1 (11) 229389
(41) 2014 06 09
(51) G06K 19/14 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
G06K 7/12 (2006.01)
(21) 401989
(22) 2012 12 07
(72) BEDNARKIEWICZ ARTUR, Wrocław (PL); HRENIAK DARIUSZ,
Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) UNIVECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Sposób uwierzytelniania przedmiotów wartościowych
B1 (11) 229543
(41) 2016 12 05
(51) G07C 1/00 (2006.01)
(21) 412480
(22) 2015 05 26
(72) BOBCOW ANDRZEJ, Gdańsk (PL); DOROCHOWICZ DARIUSZ,
Gdańsk (PL)
(73) VEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot (PL)
(54) Terminal rejestracji czasu pracy
B3 (11) 229367
(51) G08B 21/18 (2006.01)

(41) 2017 07 03
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(21) 415995
(22) 2015 12 21
(61) 226289
(72) OGAZA ROMAN, Gliwice (PL)
(73) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) System zbliżeniowy do zabezpieczania obszaru pracy z urządzeniami mobilnymi
B1 (11) 229390
(41) 2013 08 19
(51) H01J 49/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
(21) 398138
(22) 2012 02 16
(72) MAZIEJUK MIROSŁAW, Ząbki (PL); CEREMUGA MICHAŁ,
Wielgolas Brzeziński (PL); GALLEWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL);
ŁAWREŃCZYK JAROSŁAW, Sulejówek (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII, Warszawa (PL)
(54) Spektrometr ruchliwości jonowej
B1 (11) 229304
(41) 2014 09 15
(51) H01L 23/60 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
(21) 403114
(22) 2013 03 12
(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ, Bochnia (PL); BRZEGOWY RAFAŁ,
Królówka (PL)
(73) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Stary Wiśnicz (PL)
(54) Układ zabezpieczający układów elektrycznych przed uszkodzeniami wywołanymi ładunkami elektrostatycznymi
B1 (11) 229290
(41) 2014 06 09
(51) H01M 10/26 (2006.01)
(21) 404383
(22) 2013 06 20
(72) WALKOWIAK MARIUSZ, Poznań (PL); LOTA GRZEGORZ,
Poznań (PL); WASIŃSKI KRZYSZTOF, Swarzędz (PL); KOPCZYK
MACIEJ, Poznań (PL); PÓŁROLNICZAK PAULINA, Jarocin (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Modyfikowany elektrolit alkaliczny do kondensatora elektrochemicznego
B1 (11) 229580
(41) 2017 09 11
(51) H01M 10/48 (2006.01)
H01M 10/06 (2006.01)
B21C 3/02 (2006.01)
(21) 416424
(22) 2016 03 08
(72) BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); DEJA PRZEMYSŁAW,
Zabrze (PL); KURPIEL WOJCIECH, Gliwice (PL); MAJEWSKI MAREK,
Gliwice (PL); KONSEK RAFAŁ, Rybnik (PL); POLNIK BARTOSZ,
Rybnik (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Autonomiczny system monitoringu parametrów bezpiecznej
pracy baterii akumulatorów ołowiowych lokomotywy górniczej
B1 (11) 229431
(41) 2016 02 29
(51) H01Q 3/26 (2006.01)
H01Q 3/30 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
(21) 409274
(22) 2014 08 26
(72) LEWICKI FRYDERYK, Wrocław (PL); SCHAROCH PAWEŁ,
Wrocław (PL)
(73) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób zasilania układu antenowego
B1 (11) 229525
(41) 2017 01 16
(51) H01R 35/00 (2006.01)
(21) 413040
(22) 2015 07 06
(72) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(73) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(54) Gniazdo elektryczne, wtyczkowe, obrotowe, z bolcem-stykiem
ochronnym-uziemiającym, do instalacji trzyżyłowych, jednofazowych, niskonapięciowych
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B1 (11) 229356
(41) 2017 03 27
(51) H02B 1/38 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
(21) 414038
(22) 2015 09 16
(72) BĄCZKOWSKI MARCIN, Wolica Piaskowa (PL); TALAREK
KRZYSZTOF, Sadkowa Góra (PL)
(73) AGMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec (PL)
(54) Szafa serwerowa
B1 (11) 229454
(41) 2015 04 13
(51) H02G 3/04 (2006.01)
(21) 405574
(22) 2013 10 08
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(54) Ceownik wieloczłonowy
B1 (11) 229485
(41) 2016 01 18
(51) H02J 1/14 (2006.01)
H02P 9/00 (2006.01)
(21) 408851
(22) 2014 07 14
(72) PIECHOWSKI LESZEK, Gdynia (PL); RZĄDKOWSKI ROMUALD,
Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Układ dopasowania odbioru mocy z generatora elektrycznego
z ciągłym ładowaniem akumulatorów i wykorzystaniem nadwyżki
mocy elektrycznej na cele grzewcze, zwłaszcza dla elektrowni wiatrowej i wodnej
B1 (11) 229395
(41) 2014 09 15
(51) H02J 7/34 (2006.01)
H02J 1/04 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
(21) 403132
(22) 2013 03 13
(72) DMOWSKI MAREK, Warszawa (PL); STRUKOWICZ KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); SKONIECZNY STANISŁAW, Warszawa (PL);
GUTOWSKI RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) MY-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ magazynowania energii elektrycznej na potrzeby trakcji prądu stałego na liniach kolejowych
B1 (11) 229377
(41) 2017 10 09
(51) H02K 3/16 (2006.01)
(21) 420930
(22) 2017 03 21
(72) POLAK ARTUR, Bytom (PL); DECNER ADAM, Żory (PL); JAREK
TOMASZ, Mikołów (PL); BARAŃSKI MARCIN, Czeladź (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Uzwojenie dodatkowe w maszynie elektrycznej
B1 (11) 229549
(41) 2017 07 31
(51) H02K 21/24 (2006.01)
H02K 5/04 (2006.01)
H02K 9/02 (2006.01)
(21) 415826
(22) 2016 01 18
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(54) Generator synchroniczny, wielosegmentowy
B1 (11) 229520
(51) H02P 9/06 (2006.01)
H02M 5/44 (2006.01)
G05F 1/66 (2006.01)

(41) 2015 11 23

(21)
(72)
(73)
(54)
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408193
(22) 2014 05 12
KOCZARA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
Układ wytwarzania napięcia przemiennego

B1 (11) 229518
(41) 2015 07 20
(51) H02P 9/10 (2006.01)
H02J 3/32 (2006.01)
H02J 3/16 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
(21) 406856
(22) 2014 01 15
(72) KOCZARA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); SZULAWSKI PIOTR,
Wielgolas Brzeziński (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ wytwarzania energii elektrycznej z magazynem energii
B1 (11) 229515
(41) 2015 08 03
(51) H03K 19/177 (2006.01)
G06F 9/06 (2006.01)
G06F 17/50 (2006.01)
(21) 407041
(22) 2014 02 01
(72) KIEŁBIK RAFAŁ, Aleksandrów Łódzki (PL); AMROZIK PIOTR,
Łódź (PL); NAPIERALSKI ANDRZEJ, Aleksandrów Łódzki (PL);
JABŁOŃSKI GRZEGORZ, Łódź (PL); ZAJĄC PIOTR, Łódż (PL);
ZARZYCKI IGOR, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Układ FPGA oraz sposób aktywowania i dezaktywowania partycji
B1 (11) 229373
(41) 2017 12 18
(51) H04L 25/03 (2006.01)
(21) 417535
(22) 2016 06 10
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL); RZEPKA DOMINIK, Tarnów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób rekonstruowania sygnału zakodowanego metodą level-crossing
B1 (11) 229374
(41) 2017 12 18
(51) H04L 25/03 (2006.01)
(21) 417536
(22) 2016 06 10
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL); RZEPKA DOMINIK, Tarnów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do rekonstruowania sygnału zakodowanego metodą
level-crossing
B1 (11) 229511
(41) 2017 06 05
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
(21) 415111
(22) 2015 12 03
(72) KIEROŃSKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do indukcyjnego nagrzewania wsadu ferromagnetycznego
B1 (11) 229435
(41) 2016 03 29
(51) H05H 1/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H01S 3/223 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 26/06 (2014.01)
(21) 409550
(22) 2014 09 22
(72) BIEŃ ANNA, Jeziorany (PL); SZKODO MAREK, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Generacja plazmy wiązką impulsową lasera CO2
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B1 (11) 229451
(41) 2017 12 18
(51) H05K 3/00 (2006.01)
B23K 1/20 (2006.01)
(21) 417520
(22) 2016 06 08
(72) SKOTAK CEZARY, Gdynia (PL)
(73) CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(54) Sposób wytwarzania modułów LED zasilanych bezpośrednio
z sieci

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01B 73/00 (2006.01)
A01B 73/02 (2006.01)
A01B 63/00 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
A01B 33/06 (2006.01)
A01C 1/08 (2006.01)
A01C 23/02 (2006.01)
A01C 23/02 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01F 29/06 (2006.01)
A01G 23/06 (2006.01)
A01G 23/02 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
A01G 9/029 (2018.01)
A01G 9/029 (2018.01)
A01J 5/04 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A01N 25/24 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/647 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A21D 13/40 (2017.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 10/00 (2006.01)
A21D 2/00 (2006.01)
A23G 1/44 (2006.01)
A23J 1/20 (2006.01)

229313
229313*
229313*
229313*
229320*
229579
229383*
229384*
229313*
229391*
229320
229320*
229383
229384
229460*
229461*
229296*
229298*
229313*
229504
229494*
229494*
229494*
229315*
229315*
229570*
229567*
229309*
229309*
229555*
229317*
229316*
229315*
229317*
229317*
229316*
229316*
229420
229420*
229420*
229420*
229323
229405*

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A23L 2/50 (2006.01)
229310
A23L 3/28 (2006.01)
229310*
A23L 33/17 (2016.01) 229405
A23L 33/105 (2016.01) 229569
A23N 7/02 (2006.01)
229319
A23N 7/00 (2006.01)
229319*
A23N 7/02 (2006.01)
229381
A23N 7/00 (2006.01)
229381*
A24B 15/14 (2006.01) 229500
A24B 15/40 (2006.01) 229500*
A24C 5/34 (2006.01)
229327
A24F 1/30 (2006.01)
229500*
A43B 13/38 (2006.01) 229482
A47B 88/00 (2017.01) 229361
A47B 47/02 (2006.01) 229307*
A47C 7/14 (2006.01)
229388
A47C 20/04 (2006.01) 229388*
A47C 1/026 (2006.01) 229388*
A47J 17/20 (2006.01) 229319*
A47L 23/05 (2006.01) 229534
A47L 23/08 (2006.01) 229534*
A61B 5/04 (2006.01)
229296
A61B 5/103 (2006.01) 229486
A61B 6/03 (2006.01)
229430
A61B 6/03 (2006.01)
229533
A61B 17/56 (2006.01) 229332
A61B 5/03 (2006.01)
229295*
A61D 7/00 (2006.01)
229298
A61F 2/24 (2006.01)
229562
A61F 2/38 (2006.01)
229343
A61F 2/64 (2006.01)
229343*
A61F 5/01 (2006.01)
229343*
A61F 2/958 (2013.01) 229526
A61F 5/01 (2006.01)
229397
A61K 36/8998 (2006.01) 229569*
A61K 31/716 (2006.01) 229569*
A61K 36/53 (2006.01) 229569*
A61K 8/33 (2006.01)
229498
A61K 8/33 (2006.01)
229499
229554
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
229554*
A61K 8/81 (2006.01)
229554*
A61K 8/87 (2006.01)
229554*

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/98 (2006.01)
A61K 8/9767 (2017.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
A61K 31/26 (2006.01)
A61K 31/27 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
A61K 31/727 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 47/24 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 8/66 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
A61K 35/74 (2015.01)
A61K 36/23 (2006.01)
A61K 36/45 (2006.01)
A61K 31/375 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 31/723 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61K 33/14 (2006.01)
A61K 33/42 (2006.01)
A61K 47/00 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/46 (2006.01)
A61K 31/17 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/4427 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 39/02 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 31/795 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
A61L 27/30 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
A61L 27/60 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
A61M 25/10 (2013.01)
A61M 29/02 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 15/14 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)

229554*
229509
229509*
229509*
229552
229552*
229552*
229427
229426
229426*
229354
229436
229436*
229544
229544*
229503
229503*
229503*
229532
229532*
229532*
229532*
229532*
229532*
229532*
229532*
229532*
229417
229417*
229417*
229417*
229282
229282*
229282*
229282*
229282*
229524
229446*
229446*
229434*
229434*
229288*
229288*
229288*
229322*
229487*
229542*
229352*
229310*
229446
229513
229289
229289*
229329
229497*
229298*
229526*
229526*
229405*
229405*
229569*
229552*
229427*
229427*
229426*

1

A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 13/02 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
A61Q 15/00 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
A61Q 15/00 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/16 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/04 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B01D 21/01 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
B01D 29/05 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B01D 35/12 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 23/36 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
B02C 4/08 (2006.01)
B03C 7/06 (2006.01)
B03C 7/06 (2006.01)
B03C 7/06 (2006.01)
B05B 1/36 (2006.01)
B05B 7/26 (2006.01)
B05B 1/36 (2006.01)
B05B 7/26 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B21C 3/02 (2006.01)
B21D 51/24 (2006.01)
B21D 53/02 (2006.01)

2

229354*
229436*
229544*
229503*
229532*
229417*
229417*
229446*
229434*
229424*
229424*
229558*
229558*
229559*
229559*
229288*
229322*
229352*
229352*
229498*
229498*
229499*
229499*
229554*
229509*
229552*
229532*
229446*
229371
229371*
229371*
229372
229372*
229372*
229514
229514*
229416
229416*
229469
229481*
229344*
229344*
229344*
229321*
229472
229472*
229310*
229310*
229330
229330*
229330*
229438*
229467
229474
229468
229383*
229383*
229384*
229384*
229416*
229443*
229447*
229580*
229571*
229351*

2326

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

B22C 1/16 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
B22D 41/50 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/105 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B23B 17/00 (2006.01)
B23F 15/02 (2006.01)
B23K 5/00 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
B23K 101/14 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 26/06 (2014.01)
B23K 1/20 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B23P 11/02 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
B24B 7/14 (2006.01)
B24B 39/06 (2006.01)
B25J 9/08 (2006.01)
B25J 15/04 (2006.01)
B27B 17/00 (2006.01)
B27B 21/00 (2006.01)
B27B 29/00 (2006.01)
B27H 1/00 (2006.01)
B27L 11/02 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
B27N 3/06 (2006.01)
B28B 1/14 (2006.01)
B28B 7/02 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 15/12 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29B 9/00 (2006.01)
B29B 13/00 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/36 (2006.01)
B29C 45/26 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/63 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 47/08 (2006.01)
B29C 47/10 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/78 (2006.01)
B29C 47/08 (2006.01)
B29C 47/68 (2006.01)
B29C 47/74 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 65/30 (2006.01)
B29C 65/50 (2006.01)
B29C 70/70 (2006.01)
B29C 70/28 (2006.01)
B29C 70/12 (2006.01)
B29C 70/70 (2006.01)
B29C 70/28 (2006.01)
B29C 70/12 (2006.01)
B29C 65/00 (2006.01)

Nr 7/2018

2

1

2

1

2

229291
229481
219469*
229399
229399*
229488*
229548*
229495*
229571
229445
229351*
229428*
229435*
229435*
229451*
229548
229287*
229548*
229548*
229548*
229442*
229442*
229575
229575*
229575*
229362*
229438
229362
229501*
229501*
229535
229535*
229467*
229474*
229468*
229537
229538
229453
229363*
229363*
229453*
229281
229281*
229281*
229375
229375*
229363
229363*
229363*
229363*
229363*
229344
229344*
229344*
229370
229370*
229462
229462*
229483
229483*
229483*
229519
229519*
229519*
229536*

B29C 49/04 (2006.01)
B29C 47/40 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B29C 65/34 (2006.01)
B29D 99/00 (2010.01)
B29D 99/00 (2010.01)
B29D 23/00 (2006.01)
B29L 9/00 (2006.01)
B30B 11/24 (2006.01)
B30B 15/00 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B41M 7/02 (2006.01)
B42C 11/04 (2006.01)
B42F 9/00 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B60P 3/28 (2006.01)
B60P 3/40 (2006.01)
B60T 7/08 (2006.01)
B60T 7/10 (2006.01)
B61D 3/08 (2006.01)
B62B 9/22 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
B62K 3/02 (2006.01)
B62M 9/06 (2006.01)
B63C 11/46 (2006.01)
B63C 11/02 (2006.01)
B64C 9/14 (2006.01)
B64C 3/28 (2006.01)
B64C 13/50 (2006.01)
B64C 13/34 (2006.01)
B64C 25/54 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64G 1/58 (2006.01)
B65B 5/04 (2006.01)
B65B 35/24 (2006.01)
B65B 25/00 (2006.01)
B65B 63/02 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
B65D 71/12 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B65G 47/248 (2006.01)
B65G 17/32 (2006.01)
B65G 15/14 (2006.01)
B65G 15/58 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
B66C 23/36 (2006.01)
B66F 9/12 (2006.01)
B66F 9/14 (2006.01)
B66F 9/22 (2006.01)

229452*
229489*
229457*
229287*
229483*
229519*
229287*
229536*
229360
229360*
229551
229551*
229551*
229501
229536
229536*
229452*
229452*
229521*
229318
229366*
229366
229463
229395*
229450
229450*
229528
229297
229297*
229528*
229323*
229297*
229573
229573*
229473
229473*
229546
229546*
229577
229577*
229419
229419*
229350
229477
229477*
229302*
229302*
229345
229345*
229491
229491*
229491*
229348*
229348*
229572*
229477*
229477*
229477*
229302
229302*
229470
229450*
229300
229300*
229300*

B67D 1/06 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 25/41 (2006.01)
C01B 25/30 (2006.01)
C01B 25/39 (2006.01)
C01B 32/19 (2017.01)
C01B 33/26 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 23/04 (2006.01)
C02F 1/54 (2006.01)
C02F 103/10 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C04B 7/02 (2006.01)
C04B 7/06 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C04B 35/468 (2006.01)
C04B 35/47 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05G 5/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C07C 43/115 (2006.01)
C07C 43/04 (2006.01)
C07C 31/22 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07C 67/18 (2006.01)
C07C 69/40 (2006.01)
C07C 231/02 (2006.01)
C07C 233/16 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/16 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)

229364
229531*
229488*
229464*
229488*
229403
229403*
229403*
229464
229402
229488
229321*
229469*
229469*
229447*
229385
229385*
229385*
229471
229471*
229406*
229407*
229408*
229409*
229410*
229411*
229412*
229413*
229504*
229443
229443*
229347
229347*
229347*
229406*
229407*
229408*
229409*
229410*
229411*
229412*
229413*
229504*
229347*
229406
229407
229408
229409
229410
229411
229412
229413
229494
229359*
229498*
229499*
229330*
229306
229492
229492*
229492*
229492*
229315
229315*
229315*

1

2

C07C 211/63 (2006.01) 229570
C07C 209/20 (2006.01) 229570*
C07C 63/08 (2006.01) 229570*
C07C 211/63 (2006.01) 229567
C07C 209/20 (2006.01) 229567*
C07C 275/28 (2006.01) 229434
C07C 275/18 (2006.01) 229434*
C07C 59/68 (2006.01) 229309*
C07C 39/27 (2006.01) 229342*
C07C 67/14 (2006.01) 229556*
C07C 67/08 (2006.01) 229557*
C07D 317/20 (2006.01) 229330*
C07D 319/20 (2006.01) 229330*
C07D 213/74 (2006.01) 229434*
C07D 233/64 (2006.01) 229432
C07D 253/07 (2006.01) 229346
C07D 417/12 (2006.01) 229346*
C07D 261/18 (2006.01) 229424
C07D 293/12 (2006.01) 229479
C07D 295/037 (2006.01) 229309
C07D 307/33 (2006.01) 229558
C07D 307/33 (2006.01) 229559
C07D 307/83 (2006.01) 229560
C07D 307/83 (2006.01) 229561
C07D 309/30 (2006.01) 229555
C07D 401/12 (2006.01) 229288
C07D 405/12 (2006.01) 229288*
C07D 413/12 (2006.01) 229288*
C07D 221/02 (2006.01) 229288*
C07D 241/04 (2006.01) 229288*
C07D 241/38 (2006.01) 229288*
C07D 405/06 (2006.01) 229317
C07D 405/06 (2006.01) 229316
C07D 493/02 (2006.01) 229415
C07D 311/06 (2006.01) 229415*
C07D 471/04 (2006.01) 229342*
C07D 249/16 (2006.01) 229322*
C07D 401/02 (2006.01) 229322*
C07D 471/04 (2006.01) 229322*
C07F 15/00 (2006.01) 229544*
C07F 1/08 (2006.01)
229342
C07F 9/10 (2006.01)
229556
C07F 9/10 (2006.01)
229557
C07F 17/02 (2006.01) 229322
C07H 1/00 (2006.01)
229487
C07K 14/31 (2006.01) 229542
C08F 34/04 (2006.01) 229432*
C08F 234/04 (2006.01) 229432*
C08F 2/58 (2006.01)
229432*
C08F 2/38 (2006.01)
229516
C08F 8/36 (2006.01)
229352
C08F 126/02 (2006.01) 229352*
C08G 18/42 (2006.01) 229414
C08G 77/42 (2006.01) 229564
C08G 77/46 (2006.01) 229564*
C08G 77/452 (2006.01) 229564*
C08G 77/38 (2006.01) 229564*
C08G 59/50 (2006.01) 229308*
C08J 5/24 (2006.01)
229538*
C08J 11/12 (2006.01) 229453*
C08J 5/12 (2006.01)
229462*
C08J 5/18 (2006.01)
229452
C08J 5/18 (2006.01)
229283
C08J 11/06 (2006.01) 229489
C08J 5/06 (2006.01)
229457*

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

1

2

C08J 5/04 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 5/14 (2006.01)
C08K 5/103 (2006.01)
C08K 3/01 (2018.01)
C08K 7/02 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/20 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 55/02 (2006.01)
C08L 25/04 (2006.01)
C08L 63/02 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 39/08 (2006.01)
C09B 57/02 (2006.01)
C09D 5/38 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 189/00 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C09K 17/20 (2006.01)
C09K 17/32 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10L 10/18 (2006.01)
C10L 1/19 (2006.01)
C10L 1/32 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10M 129/72 (2006.01)
C10M 133/16 (2006.01)
C10M 175/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12N 9/52 (2006.01)
C12N 15/31 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/09 (2010.01)

229448*
229308*
229418*
229471*
229471*
229516*
229516*
229461*
229448*
229448*
229523*
229523*
229453*
229452*
229452*
229283*
229283*
229489*
229489*
229489*
229522
229457
229457*
229457*
229458
229458*
229458*
229460
229460*
229460*
229461
229461*
229461*
229448
229448*
229523
229523*
229308
229418
229497*
229428*
229415*
229321
229536*
229506
229522*
229461*
229461*
229523*
229433
229565
229492*
229547
229465
229423
229292
229492*
229492*
229398
229497*
229542*
229542*
229447
229478
229507

C12N 5/071 (2010.01)
C12N 7/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 19/34 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
C12Q 1/70 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C12R 1/44 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/22 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
C12R 1/13 (2006.01)
C12R 1/265 (2006.01)
C12R 1/44 (2006.01)
C21C 5/48 (2006.01)
C21C 7/072 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
C22B 21/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22C 13/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)
C25D 13/06 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
D03D 3/00 (2006.01)
D03D 13/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D04B 1/14 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/42 (2006.01)
D06M 13/236 (2006.01)
D06M 13/50 (2006.01)
D06M 13/50 (2006.01)
D06M 13/51 (2006.01)
D06M 13/513 (2006.01)
D21F 5/00 (2006.01)
D21H 27/10 (2006.01)
D21H 17/63 (2006.01)
D21H 17/67 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
E01B 11/50 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01C 5/08 (2006.01)
E01C 5/16 (2006.01)
E01C 9/08 (2006.01)
E01F 9/018 (2006.01)
E01F 9/524 (2016.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01H 5/00 (2006.01)
E01H 5/02 (2006.01)
E01H 5/06 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02F 9/28 (2006.01)
E02F 3/00 (2006.01)
E02F 9/00 (2006.01)

229497
229466
229560*
229560*
229561*
229561*
229555*
229404
229447*
229466*
229404*
229560*
229561*
229542*
229447*
229447*
229447*
229447*
229447*
229447*
229475
229475*
229303
229305
229305*
229444
229444*
229339
229339*
229335*
229289*
229568
229536*
229536*
229536*
229440
229441
229441*
229441*
229441*
229449
229449*
229449*
229512
229348
229348*
229348*
229348*
229484
229535*
229535*
229530
229530*
229539
229527
229521*
229349
229349*
229349*
229293
229294
229311
229353
229314*
229314*

1

E03F 5/02 (2006.01)
E04B 1/10 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04C 2/32 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
E04D 3/08 (2006.01)
E04D 13/17 (2006.01)
E04D 1/30 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E04F 11/025 (2006.01)
E04F 11/02 (2006.01)
E04G 13/06 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/08 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
E05D 7/08 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E06B 9/262 (2006.01)
E06B 9/06 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
F01C 1/30 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F03C 2/30 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03G 4/00 (2006.01)
F04C 2/30 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F15B 11/20 (2006.01)
F16B 2/08 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
F16C 33/58 (2006.01)
F16C 43/00 (2006.01)
F16C 33/30 (2006.01)
F16D 3/04 (2006.01)
F16D 1/00 (2006.01)
F16D 3/18 (2006.01)

2327
2

229311*
229501*
229521
229396
229439
229521*
229521*
229439*
229394
229394*
229521*
229393
229393*
229393*
229539*
229293*
229294*
229459
229459*
229459*
229459*
229459*
229307
229392*
229396*
229357
229357*
229357*
229358
229358*
229358*
229476
229476*
229476*
229285
229285*
229285*
229392
229312
229312*
229325
229325*
229326
229326*
229314
229387*
229566
229331*
229387
229386
229386*
229368
229368*
229331*
229387*
229529*
229429*
229572*
229388*
229422
229422*
229422*
229299
229299*
229299*

1

F16F 9/14 (2006.01)
F16F 13/30 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16H 13/00 (2006.01)
F16H 37/00 (2006.01)
F16H 55/00 (2006.01)
F16H 55/08 (2006.01)
F16H 55/16 (2006.01)
F16H 7/02 (2006.01)
F16K 31/06 (2006.01)
F16K 31/66 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 3/137 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/02 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 47/14 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
F16L 47/02 (2006.01)
F16L 55/38 (2006.01)
F16L 55/44 (2006.01)
F16L 55/00 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
F16M 11/18 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21V 17/10 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
F22B 1/00 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 3/02 (2006.01)
F24D 3/18 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 1/00 (2011.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24H 1/00 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
F24H 3/04 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F25B 47/00 (2006.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F26B 11/16 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
F27B 3/22 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)

2

229496
229496*
229496*
229502
229502*
229495
229495*
229495*
229324*
229550
229284
229350*
229572
229517
229517*
229517*
229517*
229517*
229378
229378*
229287
229442
229442*
229510*
229456
229456*
229286
229286*
229286*
229335*
229400
229284*
229576
229576*
229382
229382*
229529
229529*
229545
229545*
229545*
229545*
229324*
229324*
229335
229351
229301
229328
229328*
229328*
229574
229365*
229331
229531
229365
229365*
229392*
229391
229391*
229359
229359*
229359*
229359*
229475*
229303*

2328

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

1

2

F27D 9/00 (2006.01)
F27D 3/15 (2006.01)
F27D 3/14 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28D 1/02 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
F28F 9/22 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41B 15/02 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/02 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41G 3/00 (2006.01)
F41H 9/10 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 13/24 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01D 5/12 (2006.01)
G01F 1/00 (2006.01)
G01F 1/10 (2006.01)
G01F 1/696 (2006.01)
G01K 7/22 (2006.01)
G01K 1/08 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
G01K 7/24 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
G01L 1/02 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 17/00 (2006.01)
G01L 19/04 (2006.01)
G01M 3/02 (2006.01)
G01M 3/00 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01N 21/954 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 3/06 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01P 5/00 (2006.01)
G01P 13/00 (2006.01)
G01P 5/12 (2006.01)
G01R 17/10 (2006.01)

229303*
219469
219469*
229351*
229531*
229324
229351*
229301*
229531*
229333*
229334*
229563*
229369
229369*
229333*
229334*
229563
229333
229334
229455
229553*
229338*
229338*
229578
229295
229437*
229480
229480*
229540
229540*
229541
229541*
229338*
229486*
229486*
229463*
229379
229338*
229379*
229510
229493
229432*
229432*
229442*
229456*
229455*
229455*
229510*
229553
229553*
229429
229340
229340*
229341
229341*
229421
229425
229425*
229425*
229401
229390*
229578*
229295*
229437
229338

G01R 19/00 (2006.01)
G01R 33/09 (2006.01)
G01R 35/02 (2006.01)
G01R 17/10 (2006.01)
G01S 5/04 (2006.01)
G01S 5/14 (2006.01)
G01T 1/16 (2006.01)
G01W 1/02 (2006.01)
G02B 27/40 (2006.01)
G02B 27/42 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
G02B 1/04 (2006.01)
G03F 7/00 (2006.01)
G05D 23/22 (2006.01)
G05F 1/10 (2006.01)
G05F 1/66 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
G06F 9/06 (2006.01)
G06F 17/50 (2006.01)
G06K 19/14 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
G06K 7/12 (2006.01)
G06T 7/00 (2006.01)
G07C 1/00 (2006.01)
G08B 21/18 (2006.01)
G09F 13/20 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
H01B 1/22 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01L 43/06 (2006.01)
H01L 43/10 (2006.01)
H01L 31/0392 (2006.01)
H01L 23/60 (2006.01)
H01M 10/26 (2006.01)
H01M 10/48 (2006.01)
H01M 10/06 (2006.01)
H01Q 3/26 (2006.01)
H01Q 3/30 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01R 35/00 (2006.01)
H01S 3/223 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02G 1/06 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02J 1/14 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H02J 1/04 (2006.01)
H02J 3/32 (2006.01)
H02J 3/16 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02K 3/16 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02K 5/04 (2006.01)
H02K 9/02 (2006.01)
H02M 5/44 (2006.01)
H02P 9/04 (2006.01)
H02P 9/00 (2006.01)
H02P 9/06 (2006.01)
H02P 9/10 (2006.01)
H03K 19/177 (2006.01)
H04L 25/03 (2006.01)
H04L 25/03 (2006.01)
H04N 13/302 (2018.01)

229508
229336
229490
229490*
229505
229505*
229380
229337
229493*
229493*
229355
229376
229428*
229428
229284*
229508*
229520*
229380*
229515*
229515*
229389
229389*
229389*
229533*
229543
229367
229527*
229521*
229471*
229390
229336*
229336*
229336*
229304
229290
229580
229580*
229431
229431*
229431*
229525
229435*
229356
229356*
229572*
229454
229485
229395
229395*
229518*
229518*
229518*
229377
229549
229549*
229549*
229520*
229508*
229485*
229520
229518
229515
229373
229374
229376*

Nr 7/2018

1

2

H05B 3/56 (2006.01)
H05B 3/58 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05H 1/00 (2006.01)

229365*
229365*
229511
229511*
229435

1

2

H05H 1/24 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H05K 3/00 (2006.01)

229435*
229304*
229356*
229356*
229451

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

219469
229281
229282
229283
229284
229285
229286
229287
229288
229289
229290
229291
229292
229293
229294
229295
229296
229297
229298
229299
229300
229301
229302
229303
229304
229305
229306
229307
229308
229309
229310
229311
229312
229313
229314
229315
229316
229317
229318
229319
229320
229321
229322
229323
229324
229325
229326
229327
229328
229329
229330

F27D 3/15 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
F16K 31/66 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F16L 47/02 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61L 27/30 (2006.01)
H01M 10/26 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
G01F 1/10 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
B60T 7/08 (2006.01)
A61D 7/00 (2006.01)
F16D 3/04 (2006.01)
B66F 9/12 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
B65G 15/14 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
H01L 23/60 (2006.01)
C22B 21/00 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
E05D 7/08 (2006.01)
C08L 63/02 (2006.01)
C07D 295/037 (2006.01)
A23L 2/50 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
B41M 7/02 (2006.01)
A23N 7/02 (2006.01)
A01G 23/06 (2006.01)
C09D 5/38 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
A23G 1/44 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E06B 9/262 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)

229331
229332
229333
229334
229335
229336
229337
229338
229339
229340
229341
229342
229343
229344
229345
229346
229347
229348
229349
229350
229351
229352
229353
229354
229355
229356
229357
229358
229359
229360
229361
229362
229363
229364
229365
229366
229367
229368
229369
229370
229371
229372
229373
229374
229375
229376
229377
229378
229379
229380
229381

F24J 3/08 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F24H 1/00 (2006.01)
G01R 33/09 (2006.01)
G01W 1/02 (2006.01)
G01R 17/10 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
A61F 2/38 (2006.01)
B29C 47/08 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
C07D 253/07 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
D21H 27/10 (2006.01)
E01H 5/00 (2006.01)
B64G 1/58 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
C08F 8/36 (2006.01)
E02F 9/28 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
B30B 11/24 (2006.01)
A47B 88/00 (2017.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B67D 1/06 (2006.01)
F25B 47/00 (2006.01)
B42F 9/00 (2006.01)
G08B 21/18 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
H04L 25/03 (2006.01)
H04L 25/03 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
H02K 3/16 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
G01L 17/00 (2006.01)
G01T 1/16 (2006.01)
A23N 7/02 (2006.01)

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2329

1

2

1

2

1

2

1

2

229382
229383
229384
229385
229386
229387
229388
229389
229390
229391
229392
229393
229394
229395
229396
229397
229398
229399
229400
229401
229402
229403
229404
229405
229406
229407
229408
229409
229410
229411
229412
229413
229414
229415
229416
229417
229418
229419
229420
229421
229422
229423
229424
229425
229426
229427
229428
229429
229430
229431
229432
229433
229434
229435
229436
229437
229438
229439
229440
229441
229442
229443
229444
229445
229446

F24D 17/00 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
C04B 7/02 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
F03C 2/30 (2006.01)
A47C 7/14 (2006.01)
G06K 19/14 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E04F 11/025 (2006.01)
E04D 13/17 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
C10M 175/00 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
C01B 33/26 (2006.01)
C01B 25/41 (2006.01)
C12P 19/34 (2006.01)
A23L 33/17 (2016.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C07D 493/02 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
A61K 35/74 (2015.01)
C08L 95/00 (2006.01)
B64C 25/54 (2006.01)
A21D 13/40 (2017.01)
G01N 29/04 (2006.01)
F16C 33/58 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C07D 261/18 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
A61K 31/26 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
G03F 7/00 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
H01Q 3/26 (2006.01)
C07D 233/64 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
C07C 275/28 (2006.01)
H05H 1/00 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
G01P 5/12 (2006.01)
B27L 11/02 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
D04B 1/14 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
F16L 55/38 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C22C 13/00 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)

229447
229448
229449
229450
229451
229452
229453
229454
229455
229456
229457
229458
229459
229460
229461
229462
229463
229464
229465
229466
229467
229468
229469
229470
229471
229472
229473
229474
229475
229476
229477
229478
229479
229480
229481
229482
229483
229484
229485
229486
229487
229488
229489
229490
229491
229492
229493
229494
229495
229496
229497
229498
229499
229500
229501
229502
229503
229504
229505
229506
229507
229508
229509
229510
229511

C12N 1/20 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
D06M 13/50 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
H05K 3/00 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
B29C 65/30 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
C01B 32/19 (2017.01)
C10L 1/32 (2006.01)
C12N 7/02 (2006.01)
B03C 7/06 (2006.01)
B03C 7/06 (2006.01)
B01D 21/01 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
C04B 35/468 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B63C 11/46 (2006.01)
B03C 7/06 (2006.01)
C21C 5/48 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
B65B 5/04 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C07D 293/12 (2006.01)
G01K 7/22 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
A43B 13/38 (2006.01)
B29C 70/70 (2006.01)
E01B 11/50 (2006.01)
H02J 1/14 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
C07H 1/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
G01R 35/02 (2006.01)
B65D 71/12 (2006.01)
C07C 67/18 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
F16H 55/00 (2006.01)
F16F 9/14 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
A61K 8/33 (2006.01)
A61K 8/33 (2006.01)
A24B 15/14 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
F16H 13/00 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
G01S 5/04 (2006.01)
C09J 189/00 (2006.01)
C12N 5/09 (2010.01)
G01R 19/00 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
G01M 3/00 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)

229512
229513
229514
229515
229516
229517
229518
229519
229520
229521
229522
229523
229524
229525
229526
229527
229528
229529
229530
229531
229532
229533
229534
229535
229536
229537
229538
229539
229540
229541
229542
229543
229544
229545
229546

D21F 5/00 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
H03K 19/177 (2006.01)
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

rubryka F -

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

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 191723 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 194311 2018 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POUYET S.A., Ivry Sur Seine, Francja
i dokonanie wpisu: Pouyet 3M Télécommunications SAS, Cergy,
Francja
(B1) 196633 2018 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POUYET S.A., Ivry Sur Seine, Francja
i dokonanie wpisu: Pouyet 3M Télécommunications SAS, Cergy,
Francja
(B1) 197431 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US
Inc., Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 200673 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 202211 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 202648 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 203054 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly & Company, Indianapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 203865 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRACTECHNOLOGY AB,
Bromma, Szwecja i dokonanie wpisu: TracTechnology AB, Danderyd, Szwecja
(B1) 203865 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TracTechnology AB, Danderyd, Szwecja i dokonanie wpisu: TracTechnology AB, Sztokholm,
Szwecja
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(B1) 203865 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TracTechnology AB, Sztokholm,
Szwecja i dokonanie wpisu: Håkan Guldkula, Sztokholm, Szwecja
(B1) 205801 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 206154 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 207644 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 209034 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 209755 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(B1) 210133 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Advanced Label Technologies
B.V., Utrecht, Holandia i dokonanie wpisu: ALT Technologies B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 211032 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 211211 2018 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Rzym, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 211684 2018 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŁUKASZ KORZENIOWSKI KLK,
Warszawa, Polska 360383746 i dokonanie wpisu: ŁUKASZ KORZENIOWSKI KLK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 360414151;
KRZYSZTOF KORZENIOWSKI KLK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa,
Polska 360414151
(B1) 211684 2018 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŁUKASZ KORZENIOWSKI KLK
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 360414151; KRZYSZTOF KORZENIOWSKI KLK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 360414151
i dokonanie wpisu: PETROLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 369083514
(B1) 212548 2018 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUSŁOWICZ JERZY BUSICO, Warszawa, Polska 010516687 i dokonanie wpisu: BUSŁOWICZ JERZY,
Warszawa, Polska

Nr 7/2018

szawa, Polska 010516687 i dokonanie wpisu: JERZY BUSŁOWICZ,
Warszawa, Polska
(B1) 214859 2018 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma
S.p.A., Milano, Włochy
(B1) 216653 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LAMAR M.M. KUŹMA SPÓŁKA
JAWNA, Smardzów, Polska 932948909 i dokonanie wpisu: LAMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smardzów,
Polska 021107150
(B1) 217403 2018 01 31 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie: tytułu wykonawczego z dnia 6 sierpnia 2013 r.,
sygnatura akt TW 4540013014915 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 6 sierpnia 2013 r., tytułu wykonawczego z dnia
6 sierpnia 2013 r., sygnatura akt TW 4540013014916 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 6 sierpnia 2013 r. oraz tytułu wykonawczego z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygnatura akt TW
4540013014917 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
6 sierpnia 2013 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 969/13, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu.”
(B1) 217827 2018 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska 000325819 i dokonanie wpisu: INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa, Polska 000325819; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
I ANTYBIOTYKÓW, Warszawa, Polska 001208872
(B1) 219551 2018 01 31 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie: tytułu wykonawczego z dnia 6 sierpnia 2013 r.,
sygnatura akt TW 4540013014915 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 6 sierpnia 2013 r., tytułu wykonawczego z dnia
6 sierpnia 2013 r., sygnatura akt TW 4540013014916 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 6 sierpnia 2013 r. oraz tytułu wykonawczego z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygnatura akt TW
4540013014917 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
6 sierpnia 2013 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 969/13, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu.”
(B1) 220051 2018 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice,
Polska 000001637; PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ARKADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanowice, Polska 020865807 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637

(B1) 213118 2018 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia

(B1) 220132 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZECER ANDRZEJ DRUKARNIA
A-Z COLOR, Ostrołęka, Polska 550326997 i dokonanie wpisu: DRUKARNIA A-Z COLOR ANDRZEJ ZECER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antonie, Polska 368879843

(B1) 214191 2016 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, Polska 590019815; INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, Polska 000022473
i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528

(B1) 220281 2018 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska 000325819 i dokonanie wpisu: INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa, Polska 000325819; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
I ANTYBIOTYKÓW, Warszawa, Polska 001208872

(B1) 214390 2018 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUSŁOWICZ JERZY BUSICO, War-

(B1) 220336 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Pol-
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ska 000001583; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa,
Polska 000053835; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań, Polska 000001844 i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, Polska 000001844; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM.
PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, Polska 000053835
(B1) 220408 2018 05 14 B. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: Kompleks rutentu, sposób jego
wytwarzania oraz zastosowanie i wpisanie: Kompleks rutenu, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie.
(B1) 221528 2016 11 23 F. Dokonano wpisu o brzmieniu:
Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Bytomiu
z dnia 14 lipca 2014 r., sygn. akt: VI GNc 2230/14, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 490/14 dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części
przysługującej dłużnikowi na wniosek wierzycieli: Marzanny Peukert oraz Justyny Bracik, wspólników spółki cywilnej Profit Marzanna Peukert Justyna Bracik s.c. z siedzibą w Mysłowicach”.
(B1) 221922 2018 01 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 15 września 2016 r., sygnatura akt V GNc 813/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 10 listopada 2016 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 263/17,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi na rzecz wierzyciela: PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna z siedzibą w Krośnie”.
(B1) 221922 2018 03 22 D. „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25
października 2017 r., sygnatura akt VI GCo 91/17 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 25 października 2017 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku
postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą
akt Km 2032/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej obowiązanemu na rzecz uprawnionego: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku”.
(B1) 222322 2018 03 01 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty wydanego
w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X
Wydział Gospodarczy z dnia 7 września 2016 r., sygnatura akt X Gnc
891/16, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec w toku postępowania
zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2645/16,
dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek w związku
z postępowaniem prowadzonym w celu wykonania zabezpieczenia
z wniosku uprawnionego: Kingi Zarzyckiej zamieszkałej w Lublinie.”
(B1) 225147 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510431484 i dokonanie wpisu: MASTERPRESS
SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 510431484
(B1) 224338 2018 06 06 D. „W dniu 30 maja 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LU.VII.Ns-Rej.Za 1817/17/029) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2533128 zastaw rejestrowy na patencie
na wynalazek o numerze Pat.224338 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec EKOBENZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie”.
(B1) 227530 2018 03 22 D. „Na podstawie: Postanowienia
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2017 r., sygnatura akt I Co 89/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
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z dnia 4 lipca 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 962/17, dokonał
zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek na rzecz uprawnionego: Aleksandry Osieleniec zamieszkałej w miejscowości Nowogród Bobrzański.”
(B1) 227568 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice,
Polska 000001637; UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
Gliwice, Polska 000001637
(B1) 227607 2018 01 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 15 września 2016 r., sygnatura akt V GNc 813/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 10 listopada 2016 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 263/17,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi na rzecz wierzyciela: PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna z siedzibą w Krośnie”.
(B1) 227607 2018 03 22 D. „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25
października 2017 r., sygnatura akt VI GCo 91/17 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 25 października 2017 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku
postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą
akt Km 2032/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej obowiązanemu na rzecz uprawnionego: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku”.
(B1) 227730 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STEC SEBASTIAN MEDIKARD, Warszawa, Polska 140289035 i dokonanie wpisu: MEDINICE SPÓŁKA
AKCYJNA, Kielce, Polska 260637552
(B1) 228022 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice, Polska 000001637; PRO-EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzionków, Polska 241910534
i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice, Polska 000001637; WTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 243401140
(B1) 228440 2018 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IGNACZAK IRENEUSZ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: HOUSE OF INNOVATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 369567778
(B1) 228601 2018 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska 250410218 i dokonanie wpisu:
PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250410218
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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,
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rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1493846 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: United Technologies Corporation,
Hartford, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: United
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 1624891 2018 03 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biogen Hemophilia Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bioverativ
Therapeutics Inc., Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1651034 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG, Bazylea,
Szwajcaria
(T5) 1675474 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T3) 1682493 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T3) 1674223 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1732523 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Relypsa, Inc., Santa Clara, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vifor Pharma Technology Ltd., St. Gallen, Szwajcaria
(T3) 1789563 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KWS Saat AG, Einbeck, Niemcy;
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu: KWS SAAT SE, Einbeck, Niemcy; Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim, Niemcy
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dniowa; Toray Battery Separator Film Co., Ltd., Nasushiobara, Japonia i dokonanie wpisu: LG Chem, Ltd, Seoul, Korea Południowa;
Toray Industries, Inc., Tokyo, Japonia
(T3) 1844008 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T3) 1887029 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI PLASTICS, INC., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Tokyo, Japonia
(T3) 1887029 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi Rayon Co.,
Ltd., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo, Japonia
(T5) 1924391 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MTU Aero Engines GmbH, München, Niemcy i dokonanie wpisu: MTU Aero Engines AG, Monachium, Niemcy
(T3) 1963483 2018 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OrganoBalance GmbH, Berlin,
Niemcy i dokonanie wpisu: Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dania
(T3) 1952142 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARES PHARMACEUTICAL RESEARCH N.V., Curacao, ANTYLE HOLENDERSKIE i dokonanie wpisu:
BIORELEVANT.COM LTD, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 1969183 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia
i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia
(T3) 1955845 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI PLASTICS, INC., Tokyo,
Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Tokyo, Japonia
(T3) 1955845 2018 02 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi Rayon Co.,
Ltd., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo, Japonia
(T3) 1923184 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1860038 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Britton Decoflex Ltd.,
Winsford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Coveris Flexibles
(Hartlepool) UK Limited, Winsford, Wielka Brytania
(T3) 1860038 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Coveris Flexibles (Hartlepool)
UK Limited, Winsford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Coveris
Flexibles UK Limited, Pinchbeck, Wielka Brytania

(T3) 1799628 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Chimie SA, Boulogne-Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Chimie SAS, Aubervilliers,
Francja

(T3) 2011837 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi Rayon Co.,
Ltd., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo, Japonia

(T3) 1799628 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Chimie SAS, Aubervilliers, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Chimie SAS, Paryż,
Francja

(T3) 2049645 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Grace GmbH & Co. KG, Worms,
Niemcy i dokonanie wpisu: Grace GmbH, Worms, Niemcy

(T3) 1799628 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rhodia Chimie SAS, Paryż, Francja
i dokonanie wpisu: Rhodia Opérations SAS, Paryż, Francja
(T3) 1829139 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LG Chem, Ltd, Seoul, Korea Połu-

(T3) 2064004 2018 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Veolia Propreté, Nanterre, Francja
i dokonanie wpisu: VEOLIA PROPRETE, Paryż, Francja
(T3) 2099873 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Grace GmbH & Co. KG, Worms,
Niemcy i dokonanie wpisu: Grace GmbH, Worms, Niemcy
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(T3) 2094079 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria

(T3) 2272668 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta

(T3) 2037128 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta

(T3) 2231428 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRS TRANSPORTKOELING B.V., Noordwijk, Holandia i dokonanie wpisu: Carrier Corporation, Jupiter,
Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1990359 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI PLASTICS, INC., Tokyo,
Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Tokyo, Japonia
(T3) 1990359 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi Rayon Co.,
Ltd., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo, Japonia
(T3) 2196508 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2202814 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Luvata Espoo Oy, Espoo, Finlandia
i dokonanie wpisu: MMC Copper Products Oy, Pori, Finlandia
(T3) 2225907 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC, Dover,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2225907 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2198455 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2169579 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2138546 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2251501 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2127901 2018 02 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2130991 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2147956 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2147773 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta

(T3) 2262828 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T3) 2365988 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Relypsa, Inc., Redwood City, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vifor (International) Ltd.,
St. Gallen, Szwajcaria
(T3) 2358374 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda Nycomed AS,
Asker, Norwegia i dokonanie wpisu: TAKEDA AS, Asker, Norwegia
(T3) 2379537 2018 01 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T3) 2484074 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Cluster LLC, Dover,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2484074 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cluster LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Optis Wireless Technology, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2412632 2018 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MULTIVAC Sepp Haggenmüller
GmbH & Co KG, Wolfertschwenden, Niemcy i dokonanie wpisu:
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, Wolfertschwenden,
Niemcy
(T3) 2322044 2018 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MULTIVAC Sepp Haggenmüller
GmbH & Co KG, Wolfertschwenden, Niemcy i dokonanie wpisu:
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, Wolfertschwenden,
Niemcy
(T3) 2308325 2018 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MULTIVAC Sepp Haggenmüller
GmbH & Co KG, Wolfertschwenden, Niemcy i dokonanie wpisu:
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, Wolfertschwenden,
Niemcy
(T3) 2277397 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dofra B.V., Horst, Holandia i dokonanie wpisu: Veho B.V., Overloon, Holandia
(T3) 2277397 2018 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Veho B.V., Overloon, Holandia i dokonanie wpisu: FTNON Horst B.V., Horst, Holandia
(T3) 2398717 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T5) 2459389 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2493742 2018 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robel Bahnbaumaschinen GmbH,
Freilassing, Niemcy; DB Bahnbau Gruppe GmbH, Berlin, Niemcy
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i dokonanie wpisu: Robel Bahnbaumaschinen GmbH, Freilassing,
Niemcy
(T3) 2498789 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alimentary Health Limited, Cork,
Irlandia; The Procter and Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alimentary Health Limited,
Cork, Irlandia
(T3) 2382878 2018 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Multivac Sepp Haggenmüller
GmbH & Co. KG, Wolfertschwenden, Niemcy i dokonanie wpisu:
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, Wolfertschwenden,
Niemcy
(T3) 2319804 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T3) 2348023 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2532775 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gessner AG, Wädenswil, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Climatex AG, Wädenswil, Szwajcaria
(T3) 2532775 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Climatex AG, Wädenswil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Climatex AG, Altendorf, Szwajcaria
(T3) 2721439 2018 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abariscan GmbH, Munich, Niemcy
i dokonanie wpisu: THORLABS Inc., Newton, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 2528141 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LG Chem, Ltd., Seoul, Korea Południowa; Toray Battery Separator Film Co., Ltd., Nasushiobara, Japonia i dokonanie wpisu: LG Chem, Ltd., Seoul, Korea Południowa;
Toray Industries, Inc., Tokyo, Japonia
(T3) 2743094 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2653305 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2631221 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vetriceramici S.p.A, Casola Valsenio, Włochy i dokonanie wpisu: VETRICERAMICI-FERRERO S.p.A.,
Fiorano Modenese, Włochy
(T3) 2668113 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem N.V., Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem Holdings N.V., Deinze, Belgia
(T3) 2668113 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem Holdings N.V.,
Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia
(T3) 2668113 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Harelbeke, Belgia
(T3) 2673216 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem N.V., Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem Holdings N.V., Deinze, Belgia
(T3) 2673216 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem Holdings N.V.,
Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia
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(T3) 2673216 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Harelbeke, Belgia
(T3) 2659476 2018 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zeppelin Rental GmbH & Co. KG,
Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: Zeppelin Rental GmbH, Garching,
Niemcy
(T3) 2744474 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paul Hartmann AG, Heidenheim,
Niemcy; Deb IP Limited, Denby, Wielka Brytania i dokonanie wpisu:
Paul Hartmann AG, Heidenheim, Niemcy
(T3) 2790922 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2793866 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG, Bazylea,
Szwajcaria
(T3) 2679399 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2774770 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2777942 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2808636 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2818502 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem N.V., Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem Holdings N.V., Deinze, Belgia
(T3) 2818502 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem Holdings N.V.,
Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia
(T3) 2818502 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Harelbeke, Belgia
(T3) 2837737 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2860037 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2743002 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem N.V., Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem Holdings N.V., Deinze, Belgia
(T3) 2743002 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem Holdings N.V.,
Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia
(T3) 2743002 2018 02 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Altachem NV, Deinze, Belgia i dokonanie wpisu: Altachem NV, Harelbeke, Belgia
(T3) 2882733 2018 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Tiergesundheit
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AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Elanco Tiergesundheit AG,
Bazylea, Szwajcaria
(T3) 2898714 2018 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2937221 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 2808463 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 3015282 2018 01 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta

(T3) 2268155 2017 11 28
(T3) 2346955 2017 12 05
(T3) 2370516 2017 12 23
(T3) 2208423 2017 10 27
(T3) 2451880 2017 09 14
(T3) 2470032 2017 11 20
(T3) 2470718 2017 11 06
(T3) 2666626 2017 12 14
(T3) 2669361 2017 11 22
(T3) 2681532 2017 12 01

(T3) 3017924 2018 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta

(T3) 2739677 2017 11 16
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(T3) 2591705 2017 11 17
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 184680
(B1) 206342
(B1) 214192
(T3) 1619217

2017 05 11
2018 01 04
2018 06 19
2017 12 14

(T3) 1670693 2018 01 19
(T3) 1650098 2017 11 24
(T3) 1720571 2018 03 29
(T3) 1716216 2015 09 22
(T3) 1755554 2017 10 16
(T3) 1758951 2017 12 20
(T3) 2022979 2017 12 23
(T3) 2044005 2018 03 24
(T3) 2101777 2017 11 22
(T3) 2060609 2017 11 16
(T3) 2121138 2018 01 19
(T3) 2114392 2018 01 02
(T3) 2154952 2018 01 31
(T3) 2171386 2017 12 05
(T3) 2195409 2018 01 22
(T3) 2242479 2018 01 25

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
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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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) 186983
(B1) 186991
(B1) 187938
(B1) 187952
(B1) 188585
(B1) 188771
(B1) 189057
(B1) 189139
(B1) 189190
(B1) 189837
(B1) 189864
(B1) 189882
(B1) 189934
(B1) 190053
(B1) 190137
(B1) 190330
(B1) 190365
(B1) 190470
(B1) 190921
(B1) 191238
(B1) 191530
(B1) 191683
(B1) 191909
(B1) 192118
(B1) 192242
(B1) 192433
(B1) 192600
(B1) 192606
(B1) 192919

2017 07 01
2017 06 15
2017 07 10
2017 07 07
2017 06 23
2017 06 03
2017 06 05
2016 07 14
2017 07 16
2017 06 05
2017 06 17
2017 06 24
2017 06 30
2017 06 30
2017 06 05
2017 06 02
2017 06 04
2017 07 15
2017 06 07
2017 07 15
2017 07 15
2017 06 02
2017 06 08
2017 06 17
2017 06 09
2017 06 23
2017 06 11
2017 06 29
2017 06 23

(B1) 192925
(B1) 193202
(B1) 193840
(B1) 195629
(B1) 195772
(B1) 197071
(B1) 197612
(B1) 198152
(B1) 198177
(B1) 199006
(B1) 199098
(B1) 199232
(B1) 199236
(B1) 199798
(B1) 200241
(B1) 200698
(B1) 200944
(B1) 200993
(B1) 201006
(B1) 201392
(B1) 201778
(B1) 202176
(B1) 202200
(B1) 202382
(B1) 202750
(B1) 203070
(B1) 203343
(B1) 203344
(B1) 203364

2014 02 23
2017 06 05
2017 06 22
2017 06 28
2017 06 10
2017 06 13
2017 06 05
2017 06 30
2016 05 21
2017 06 15
2017 06 11
2017 06 02
2017 06 25
2017 06 10
2017 06 30
2017 06 29
2017 06 24
2017 06 13
2017 06 10
2017 06 06
2017 06 12
2017 06 30
2017 06 30
2017 06 12
2017 06 12
2017 06 26
2017 06 10
2017 06 12
2017 06 11
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(B1) 203438
(B1) 203439
(B1) 203704
(B1) 203742
(B1) 204126
(B1) 204131
(B1) 204211
(B1) 204492
(B1) 204828
(B1) 204838
(B1) 205759
(B1) 205885
(B1) 206475
(B1) 206708
(B1) 206856
(B1) 207043
(B1) 207114
(B1) 207432
(B1) 207769
(B1) 208240
(B1) 208370
(B1) 208557
(B1) 208785
(B1) 208902
(B1) 209251
(B1) 209347
(B1) 209470
(B1) 209563
(B1) 209564
(B1) 210245
(B1) 210904
(B1) 211137
(B1) 211138
(B1) 211139
(B1) 211724
(B1) 211725
(B1) 211740
(B1) 212025
(B1) 212247
(B1) 212275
(B1) 212567
(B1) 213083
(B1) 213141
(B1) 213296
(B1) 213315
(B1) 213488
(B1) 213493
(B1) 213589
(B1) 213594
(B1) 213774
(B1) 213818
(B1) 214121
(B1) 214179
(B1) 214386
(B1) 214397
(B1) 214415
(B1) 214502
(B1) 214923
(B1) 215253
(B1) 215255
(B1) 215659
(B1) 215662
(B1) 215842
(B1) 215960
(B1) 216217
(B1) 216249
(B1) 216264
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2017 06 10
2017 06 10
2017 06 10
2017 06 26
2017 06 28
2017 06 02
2017 05 18
2017 06 07
2011 10 31
2017 06 26
2016 07 04
2017 06 07
2017 06 21
2017 04 24
2017 06 12
2015 11 17
2017 06 03
2017 06 01
2017 06 15
2017 06 01
2017 06 04
2017 05 20
2017 06 13
2017 03 09
2017 06 21
2017 06 19
2017 08 09
2017 06 06
2017 06 06
2017 06 12
2017 06 06
2017 06 06
2017 06 06
2017 06 06
2017 06 06
2017 06 06
2017 06 18
2017 06 15
2017 06 02
2017 04 20
2017 05 21
2017 06 26
2017 06 06
2017 06 11
2017 06 05
2017 06 14
2017 06 09
2017 06 30
2017 06 16
2017 06 10
2017 06 04
2017 06 28
2017 06 24
2017 06 26
2017 06 23
2017 06 25
2017 06 21
2017 06 23
2017 06 17
2017 06 30
2017 06 10
2017 06 09
2017 06 23
2017 06 14
2017 06 07
2016 12 30
2017 06 01

(B1) 216512
(B1) 216601
(B1) 216731
(B1) 217152
(B1) 217343
(B1) 217502
(B1) 218033
(B1) 218041
(B1) 218083
(B1) 218203
(B1) 218338
(B1) 218371
(B1) 218468
(B1) 218673
(B1) 219106
(B1) 219109
(B1) 219268
(B1) 219422
(B1) 219435
(B1) 219475
(B1) 219486
(B1) 219657
(B1) 219673
(B1) 219745
(B1) 219813
(B1) 219997
(B1) 220004
(B1) 220114
(B1) 220455
(B1) 220474
(B1) 220551
(B1) 220715
(B1) 220774
(B1) 220808
(B1) 221135
(B1) 221156
(B1) 221162
(B1) 221407
(B1) 221504
(B1) 221725
(B1) 221732
(B1) 221831
(B1) 222255
(B1) 222296
(B1) 222298
(B1) 222320
(B1) 222323
(B1) 222456
(B1) 222479
(B1) 222499
(B1) 222558
(B1) 222636
(B1) 222664
(B1) 222719
(B1) 223094
(B1) 223101
(B1) 223108
(B1) 223287
(B1) 223288
(B1) 223306
(B1) 223317
(B1) 223327
(B1) 223376
(B1) 223467
(B1) 223556
(B1) 223574
(B1) 223637

2016 09 10
2017 06 02
2017 06 13
2015 10 28
2017 06 12
2017 08 23
2017 06 03
2017 06 28
2016 03 05
2017 06 06
2017 06 09
2017 06 15
2017 06 20
2017 06 01
2017 06 03
2015 05 17
2017 06 22
2017 06 14
2017 06 04
2016 07 27
2017 06 22
2016 12 30
2017 06 24
2017 06 17
2017 06 13
2017 06 13
2017 06 04
2017 06 30
2017 06 30
2016 07 11
2016 12 17
2017 06 22
2017 06 07
2017 06 01
2017 06 06
2017 06 06
2017 06 29
2017 06 15
2017 06 17
2017 06 29
2017 06 20
2017 06 21
2017 06 06
2017 06 05
2017 06 18
2017 06 20
2017 06 28
2017 06 12
2017 06 17
2016 07 07
2017 06 25
2016 04 19
2017 06 17
2017 06 18
2017 06 03
2017 06 17
2017 06 22
2017 06 08
2017 06 08
2017 06 11
2017 06 15
2017 06 25
2017 04 17
2017 06 12
2017 06 10
2017 06 28
2017 06 07

(B1) 223691
(B1) 223788
(B1) 223792
(B1) 223962
(B1) 223978
(B1) 223979
(B1) 223980
(B1) 224067
(B1) 224133
(B1) 224340
(B1) 224341
(B1) 224362
(B1) 224390
(B1) 224440
(B1) 224446
(B1) 224515
(B1) 224609
(B1) 224630
(B1) 224640
(B1) 224642
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(B1) 224648
(B1) 224649
(B1) 224966
(B1) 225136
(B1) 225165
(B1) 225196
(B1) 225382
(B1) 225662
(B1) 225673
(B1) 225789
(B1) 225834
(B1) 225977
(B1) 226301
(B1) 226507
(B1) 226519
(B1) 226642
(B1) 226688
(B1) 226846
(B1) 227636

2017 06 21
2017 06 27
2016 09 05
2016 03 31
2017 06 09
2017 06 16
2017 06 16
2017 06 06
2017 06 17
2017 06 09
2017 06 10
2017 06 03
2017 06 07
2017 03 11
2017 06 22
2017 05 16
2017 04 25
2017 05 22
2017 06 03
2017 06 03

2017 06 26
2017 06 30
2017 06 02
2017 06 10
2017 06 30
2017 06 06
2017 06 10
2017 06 28
2017 06 11
2017 06 11
2017 06 04
2017 06 16
2017 06 24
2017 06 12
2017 06 17
2017 06 23
2017 06 16
2017 06 09
2015 09 13
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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) 1555360
(T3) 1564445
(T3) 1577265
(T3) 1584313
(T3) 1651481
(T3) 1657623
(T3) 1679270
(T3) 1683742
(T3) 1684046
(T3) 1685255
(T3) 1688558
(T3) 1691587
(T3) 1694203
(T3) 1701866
(T3) 1704080
(T3) 1706383
(T3) 1710236
(T3) 1711064
(T3) 1711441
(T3) 1711706
(T3) 1714097
(T3) 1716141
(T3) 1718443
(T3) 1720637
(T3) 1731068
(T3) 1735667
(T3) 1751371
(T3) 1756481
(T3) 1806471
(T3) 1808128
(T3) 1810755
(T3) 1813730
(T3) 1814202
(T3) 1815958
(T3) 1821055

2017 01 13
2017 01 13
2016 03 19
2017 01 19
2016 08 03
2017 01 17
2017 01 06
2017 01 22
2017 01 20
2015 11 10
2017 01 13
2017 01 13
2017 01 10
2017 01 07
2017 01 07
2017 01 20
2017 01 11
2017 01 26
2017 01 24
2017 01 15
2017 01 27
2017 01 21
2017 01 27
2017 01 26
2017 01 02
2017 01 18
2017 01 20
2017 01 24
2017 01 08
2017 01 10
2017 01 21
2017 01 18
2017 01 15
2017 01 26
2017 01 19

(T3) 1837588
(T3) 1838508
(T3) 1838656
(T3) 1838781
(T3) 1843757
(T3) 1844106
(T3) 1844171
(T3) 1844183
(T3) 1845954
(T3) 1846996
(T3) 1848645
(T3) 1848813
(T3) 1850982
(T3) 1853285
(T3) 1853502
(T3) 1858953
(T3) 1871937
(T3) 1944565
(T3) 1947156
(T3) 1947922
(T3) 1953290
(T3) 1953397
(T3) 1976509
(T3) 1976894
(T3) 1976969
(T3) 1978947
(T3) 1979119
(T3) 1979406
(T3) 1979446
(T3) 1979632
(T3) 1979675
(T3) 1981367
(T3) 1982052
(T3) 1982104
(T3) 1982183

2017 01 13
2017 01 12
2017 01 13
2016 12 31
2017 01 19
2017 01 13
2017 01 31
2017 01 25
2017 01 13
2017 01 03
2017 01 31
2017 01 26
2017 01 23
2017 01 31
2017 01 24
2017 01 25
2017 01 19
2017 01 10
2017 01 04
2017 01 14
2017 01 25
2017 01 26
2017 01 18
2017 01 15
2017 01 19
2017 01 23
2017 01 09
2017 01 22
2017 01 09
2017 01 15
2017 01 25
2017 01 22
2017 01 12
2017 01 18
2017 01 19
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(T3) 1982226
(T3) 1982404
(T3) 1984322
(T3) 1986966
(T3) 1989039
(T3) 1989266
(T3) 1996384
(T3) 1999340
(T3) 2004278
(T3) 2065516
(T3) 2070762
(T3) 2078654
(T3) 2080946
(T3) 2082944
(T3) 2082945
(T3) 2085177
(T3) 2090699
(T3) 2090730
(T3) 2091799
(T3) 2093023
(T3) 2093531
(T3) 2099996
(T3) 2102467
(T3) 2102653
(T3) 2102654
(T3) 2103321
(T3) 2109650
(T3) 2109691
(T3) 2114406
(T3) 2114815
(T3) 2118501
(T3) 2118907
(T3) 2120811
(T3) 2121457
(T3) 2121458
(T3) 2121497
(T3) 2123234
(T3) 2124528
(T3) 2124829
(T3) 2125542
(T3) 2126291
(T3) 2129937
(T3) 2134820
(T3) 2135097
(T3) 2171682
(T3) 2177171
(T3) 2185459
(T3) 2189209
(T3) 2196737
(T3) 2210464
(T3) 2210963
(T3) 2213380
(T3) 2213720
(T3) 2214391
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2017 01 23
2017 01 23
2017 01 29
2017 01 25
2017 01 15
2017 01 30
2017 01 24
2017 01 31
2017 01 26
2016 11 29
2015 11 10
2017 01 08
2017 01 15
2017 01 25
2017 01 25
2017 01 19
2017 01 29
2017 01 14
2017 01 17
2017 01 20
2017 01 23
2016 12 14
2017 01 11
2017 01 07
2017 01 07
2017 01 09
2017 01 17
2017 01 18
2017 01 07
2017 01 08
2017 01 10
2017 01 16
2017 01 31
2015 11 29
2016 01 18
2017 01 10
2017 01 25
2017 01 29
2017 01 17
2017 01 29
2017 01 28
2017 01 08
2017 01 24
2017 01 23
2017 01 22
2017 01 25
2016 07 24
2017 01 27
2016 12 10
2017 01 19
2017 01 20
2017 01 22
2017 01 28
2017 01 14

(T3) 2215993
(T3) 2216301
(T3) 2216417
(T3) 2216580
(T3) 2216581
(T3) 2218388
(T3) 2218851
(T3) 2222573
(T3) 2230973
(T3) 2231700
(T3) 2231885
(T3) 2238119
(T3) 2240519
(T3) 2240570
(T3) 2242597
(T3) 2242638
(T3) 2242695
(T3) 2245256
(T3) 2250206
(T3) 2250216
(T3) 2250422
(T3) 2252594
(T3) 2253619
(T3) 2256185
(T3) 2261049
(T3) 2343330
(T3) 2343411
(T3) 2345354
(T3) 2347971
(T3) 2353953
(T3) 2354346
(T3) 2358391
(T3) 2381817
(T3) 2382245
(T3) 2382246
(T3) 2382247
(T3) 2385938
(T3) 2386008
(T3) 2387389
(T3) 2387490
(T3) 2387580
(T3) 2387589
(T3) 2389073
(T3) 2389274
(T3) 2389282
(T3) 2389343
(T3) 2389488
(T3) 2391252
(T3) 2391695
(T3) 2393589
(T3) 2396467
(T3) 2401482
(T3) 2405007
(T3) 2409015

2017 01 20
2017 01 29
2017 01 16
2017 01 29
2017 01 21
2017 01 22
2017 01 15
2015 12 12
2017 01 23
2017 01 14
2017 01 09
2017 01 02
2017 01 29
2017 01 16
2017 01 22
2017 01 31
2017 01 26
2017 01 26
2016 12 31
2017 01 30
2017 01 16
2017 01 22
2017 01 20
2017 01 29
2017 01 28
2017 01 12
2017 01 07
2017 01 19
2017 01 26
2017 01 20
2017 01 20
2016 12 16
2017 01 22
2017 01 12
2017 01 12
2017 01 12
2017 01 06
2017 01 12
2017 01 12
2017 01 12
2017 01 12
2017 01 04
2017 01 25
2017 01 21
2017 01 13
2017 01 22
2017 01 22
2017 01 29
2017 01 28
2017 01 19
2017 01 29
2017 01 26
2017 01 25
2017 01 19

(T3) 2442899
(T3) 2448659
(T3) 2462990
(T3) 2468409
(T3) 2468410
(T3) 2474665
(T3) 2476745
(T3) 2481311
(T3) 2485252
(T3) 2487374
(T3) 2500612
(T3) 2511264
(T3) 2523790
(T3) 2524397
(T3) 2525761
(T3) 2525951
(T3) 2526085
(T3) 2528897
(T3) 2531178
(T3) 2531607
(T3) 2532171
(T3) 2532274
(T3) 2562162
(T3) 2562166

2347
(T3) 2588782
(T3) 2602531
(T3) 2610447
(T3) 2612801
(T3) 2617879
(T3) 2620372
(T3) 2620373
(T3) 2620374
(T3) 2620375
(T3) 2620376
(T3) 2635486
(T3) 2665667
(T3) 2666131
(T3) 2668419
(T3) 2674037
(T3) 2728301
(T3) 2756780
(T3) 2756781
(T3) 2759649
(T3) 2791575
(T3) 2803342
(T3) 2867515
(T3) 2872801
(T3) 2951053

2017 01 07
2017 01 07
2017 06 15
2017 01 08
2017 01 08
2017 01 11
2017 01 14
2017 01 27
2017 01 31
2017 01 25
2017 01 20
2017 01 15
2017 01 07
2017 01 10
2017 01 18
2017 01 17
2017 01 18
2017 01 28
2017 01 07
2017 01 21
2017 01 20
2017 01 27
2017 01 22
2017 01 22

2016 06 27
2016 11 26
2017 01 26
2016 12 18
2017 01 04
2017 01 28
2017 01 28
2017 01 28
2017 01 28
2017 01 28
2016 10 27
2017 01 19
2017 01 20
2017 01 20
2017 01 25
2016 10 23
2017 01 08
2017 01 22
2017 01 15
2017 01 25
2017 01 09
2016 06 06
2016 07 15
2017 01 29
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku albo kod i numer patentu, 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.
(B1) 219469 04/2015 07 04 2016

(B1) 219916 11/2016 07 12 2017

Na podstawie art. 156 § 1
pkt 2 oraz art. 158 § 1 Kodeks
postępowania administracyjnego w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (test jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1410 ze zmianami) Urząd
Patentowy RP stwierdza
z urzędu nieważność decyzji
z dnia 24 października 2014 r.
o udzieleniu patentu na wynalazek pt. „Kształtka kierunkowa”, nr P.399331.
Uchylono decyzję z dnia
14.06.2016 r. o wygaśnięciu
patentu.
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Nr 7/2018

B. WZORY UŻYTKOWE
242
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 049 do nr 70 124)
Y1 (11) 70085
(41) 2017 12 18
(51) A01K 63/00 (2017.01)
(21) 125197
(22) 2016 06 04
(72) KUJAWA ROMAN, Olsztyn (PL); BIEGAJ MATEUSZ, Bandysie (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zestaw do przetrzymywania płochliwych i delikatnych ryb
Y1 (11) 70113
(41) 2017 12 18
(51) A21D 13/33 (2017.01)
(21) 126468
(22) 2017 07 05
(72) WIELICZKO MAREK, Korolówka (PL)
(73) WIELICZKO MAREK, Korolówka (PL)
(54) Wyrób piekarniczy
Y1 (11) 70075
(41) 2017 11 20
(51) A22B 5/08 (2006.01)
(21) 125111
(22) 2016 05 11
(72) SZURLEJ TADEUSZ, Borne Sulinowo (PL); SZURLEJ
MIROSŁAWA, Borne Sulinowo (PL)
(73) SZURLEJ TADEUSZ, Borne Sulinowo (PL); SZURLEJ
MIROSŁAWA, Borne Sulinowo (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania tusz drobiowych z piór
Y1 (11) 70099
(41) 2018 01 29
(51) A23B 9/04 (2006.01)
A23N 12/10 (2006.01)
A23F 5/04 (2006.01)
(21) 125382
(22) 2016 07 21
(72) RATAJCZYK FILIP, Krośniewice (PL); PAROSA RYSZARD,
Wrocław (PL)
(73) JPR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Reaktor mikrofalowy do prażenia nasion
Y1 (11) 70103
(41) 2018 03 12
(51) A23N 12/00 (2006.01)
(21) 125513
(22) 2016 08 26
(72) NARTONOWICZ ZBIGNIEW, Nowe Gizewo (PL)
(73) NARTONOWICZ ZBIGNIEW, Nowe Gizewo (PL)
(54) Suszarka, zwłaszcza do owoców, warzyw, grzybów i ziół
Y1 (11) 70071
(41) 2017 08 16
(51) A47B 88/00 (2017.01)
(21) 124842
(22) 2016 02 10
(72) ZACHWIEJA MARCIN, Rypin (PL)
(73) REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin (PL)
(54) Okucie meblowe
Y1 (11) 70105
(51) A47D 7/00 (2006.01)
(62) 400753

(41) 2014 03 17

(21) 125768
(22) 2012 09 12
(72) KRUPIŃSKA MARTA, Janikowo (PL)
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(54) Zespół konstrukcyjny łóżeczka dziecinnego
Y1 (11) 70056
(41) 2017 10 23
(51) A61H 15/00 (2006.01)
(21) 125033
(22) 2016 04 11
(72) DONCHOR KAZIMIERZ, Pilchów (PL)
(73) DONCHOR KAZIMIERZ FIRMA TORPEDO, Pilchów (PL)
(54) Przyrząd do masażu stóp
Y1 (11) 70111
(41) 2017 05 22
(51) A63C 17/01 (2006.01)
A63C 17/02 (2006.01)
(21) 124563
(22) 2015 11 09
(72) POSKROBKO KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) POSKROBKO KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(54) Podkładki ochronne do deskorolki
Y1 (11) 70112
(41) 2014 12 08
(51) A63G 7/00 (2006.01)
B60R 7/04 (2006.01)
(21) 122103
(22) 2013 05 31
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); LEŃSKI TOMASZ,
Andrychów (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Schowek do przechowywania drobnych przedmiotów w wagoniku kolejki górskiej
Y1 (11) 70087
(41) 2017 12 18
(51) B25H 1/00 (2006.01)
(21) 125214
(22) 2016 06 10
(72) GACEK JAKUB, Hecznarowice (PL)
(73) ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy (PL)
(54) Stół do demontażu i montażu pomp i przekładni
Y1 (11) 70058
(41) 2017 09 25
(51) B32B 17/10 (2006.01)
G02B 27/01 (2006.01)
E06B 7/28 (2006.01)
(21) 124955
(22) 2016 03 11
(72) GEMBICKI MAREK, Bydgoszcz (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Drzwi pojazdu szynowego
Y1 (11) 70057
(51) B32B 17/10 (2006.01)

(41) 2017 09 25
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G02B 27/01 (2006.01)
E06B 7/28 (2006.01)
(21) 124956
(22) 2016 03 11
(72) GEMBICKI MAREK, Bydgoszcz (PL); RESZETA WOJCIECH,
Szczecinek (PL); GRYGIEL MACIEJ, Osielsko (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Okno pojazdu szynowego

Y1 (11) 70050
(41) 2016 11 21
(51) B62C 3/00 (2006.01)
(21) 124101
(22) 2015 05 20
(72) KUTZMANN MAREK KRZYSZTOF, Gola Wąsoska (PL);
KUTZMANN SZYMON, Gola Wąsoska (PL); KUTZMANN MACIEJ,
Gola Wąsoska (PL)
(73) KUTZMANN-SPÓŁKA JAWNA, Wąsosz (PL)
(54) Mechanizm resorowy pojazdu zaprzęgowego

Y1 (11) 70101
(41) 2018 02 12
(51) B42F 9/00 (2006.01)
B42F 13/00 (2006.01)
(21) 125415
(22) 2016 08 01
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Segregator z tworzywa sztucznego

Y1 (11) 70088
(41) 2018 01 03
(51) B62D 33/037 (2006.01)
B60P 1/26 (2006.01)
(21) 125252
(22) 2016 06 21
(72) ŁAPIŃSKI ADRIAN, Bielsk Podlaski (PL)
(73) METAL-FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka (PL)
(54) Zamek ryglowy burty przyczepy

Y1 (11) 70076
(41) 2017 11 20
(51) B60P 3/24 (2006.01)
(21) 125138
(22) 2016 05 16
(72) LAS MAREK, Koszalin (PL)
(73) PRO-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(54) Cysterna do przewozu mleka i innych cieczy niejednorodnych
Y1 (11) 70072
(41) 2017 08 28
(51) B60P 3/41 (2006.01)
B60P 1/64 (2006.01)
B60P 7/06 (2006.01)
(21) 124863
(22) 2016 02 15
(72) JACKOWSKA ANNA KAROLINA, Katowice (PL); ŚNIOSZEK
PAWEŁ, Koniecpol (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDIREM LUCJAN MACEK,
EWA ŻUREK SPÓŁKA JAWNA, Sosnowiec (PL)
(54) Wóz, zwłaszcza do transportu kłód drewna
Y1 (11) 70091
(41) 2018 01 03
(51) B60P 7/06 (2006.01)
(21) 125283
(22) 2016 06 29
(72) RZEMIENIECKI JAKUB, Bytom (PL)
(73) RZEMIENIECKI JAKUB, Bytom (PL)
(54) Nakładka pasa transportowego
Y1 (11) 70065
(41) 2015 10 12
(51) B60R 19/20 (2006.01)
(21) 122967
(22) 2014 04 04
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Rozprężacz kołowy
Y1 (11) 70062
(41) 2015 11 23
(51) B60R 19/56 (2006.01)
B60R 21/16 (2006.01)
(21) 123092
(22) 2014 05 19
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do uniemożliwienia wbicia się samochodu pod
naczepę
Y1 (11) 70068
(41) 2017 04 10
(51) B61B 3/02 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 124457
(22) 2015 10 07
(72) SAKOWSKI SEBASTIAN, Dąbrowa Górnicza (PL); MROWIEC
MICHAŁ, Lędziny (PL)
(73) SMT SCHARF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(54) Jednostka transportowa kolejki podwieszonej

Y1 (11) 70119
(41) 2017 12 04
(51) B65B 3/02 (2006.01)
B65B 1/02 (2006.01)
B65B 7/00 (2006.01)
B65B 51/10 (2006.01)
B65B 51/30 (2006.01)
B65B 43/04 (2006.01)
(21) 125877
(22) 2016 12 23
(30) 2016-32412
2016 05 26
CZ
(72) KRUNERT RADEK, Vlašim (CZ)
(73) ASTRO Vlašim,spol.s r.o., Vlašim (CZ)
(54) Urządzenie do aplikacji przy pomocy ciepła i ciśnienia lub ciśnieniowo aktywowanych warstw łączących
Y1 (11) 70114
(41) 2018 03 12
(51) B65B 11/56 (2006.01)
A01F 15/14 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
(21) 126564
(22) 2017 09 01
(30) U20164178
2016 09 02
(72) KURONEN URPO, Haapavesi (FI)
(73) AGRONIC OY, Haapavesi (FI)
(54) Owijarka do bel

FI

Y1 (11) 70097
(41) 2018 01 29
(51) B65D 8/02 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
(21) 125360
(22) 2016 07 15
(72) OCIEPA TOMASZ, Zawiercie (PL); SATORA TOMASZ,
Boguchwałowice (PL)
(73) TRADEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turza (PL)
(54) Pojemnik
Y1 (11) 70100
(41) 2018 02 12
(51) B65D 25/44 (2006.01)
(21) 125406
(22) 2016 07 29
(72) PARYS PIOTR, Lublin (PL); MILCZUK GABRIEL, Lublin (PL);
SZYMAŁA KRYSTIAN, Rybnik (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PARYS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Pojemnik, zwłaszcza na płyn do spryskiwaczy
Y1 (11) 70070
(41) 2017 06 05
(51) B65D 65/46 (2006.01)
C11D 17/08 (2006.01)
(21) 124634
(22) 2015 11 30
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Pojemnik
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Y1 (11) 70081
(41) 2017 12 04
(51) B65D 85/48 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 61/00 (2006.01)
(21) 125189
(22) 2016 05 31
(72) TOREBKO ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) PILKINGTON-IGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz (PL)
(54) Stojak do transportu okien
Y1 (11) 70109
(41) 2018 01 03
(51) B65F 1/14 (2006.01)
(21) 126267
(22) 2017 04 14
(72) CALOMFIRESCU CORNEL, Wrocław (PL); KĘDZIA KRZYSZTOF,
Wrocław (PL); PROKOPOWICZ JAROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Platforma obrotowa pod pojemniki do składowania posegregowanych odpadów komunalnych
Y1 (11) 70104
(41) 2017 05 08
(51) B65G 13/02 (2006.01)
G01G 11/00 (2006.01)
(21) 125710
(22) 2016 10 26
(72) GRALAK JAN, Klotyldzin (PL); SZYGENDA WALDEMAR,
Wągrowiec (PL); CIEŚLEWICZ JAKUB, Mogilno (PL)
(73) GRALAK JAN GRAJAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Klotyldzin (PL)
(54) Przenośnik rolkowy
Y1 (11) 70073
(41) 2017 09 11
(51) E01B 25/24 (2006.01)
(21) 124924
(22) 2016 03 04
(72) BUDNIK TOMASZ, Żory (PL); ŻYREK LESZEK,
Węgierska Górka (PL); SZYMICZEK KRZYSZTOF,
Czerwionka-Leszczyny (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Złącze segmentów szyn dwuteowych
Y1 (11) 70067
(41) 2017 01 16
(51) E01F 9/638 (2016.01)
(21) 124244
(22) 2015 07 09
(72) RYMER JAKUB, Bydgoszcz (PL)
(73) ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Gniazdo szybkiego montażu i demontażu słupków
Y1 (11) 70051
(41) 2018 01 15
(51) E03F 5/22 (2006.01)
F04D 13/00 (2006.01)
(21) 125326
(22) 2016 07 12
(72) GAWĘDA TADEUSZ, Katowice (PL)
(73) PQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(54) Przepompownia zbiornikowa, szczególnie do ścieków
Y1 (11) 70053
(41) 2017 07 17
(51) E04B 1/86 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
(21) 126010
(22) 2017 02 03
(72) JAKUBOWSKA KATARZYNA, Wadowice (PL); ORZECHOWSKI
TOMASZ, Kraków (PL)
(73) DEDE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Ścienny ustrój akustyczny
Y1 (11) 70120
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
(21) 125536

(41) 2017 03 13
(22) 2016 09 01
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(30) 202015104658.8
2015 09 02
DE
(72) DÜRKOP FRANK, Bückeburg (DE); FREY SILKE,
Barsinghausen (DE)
(73) WESER Bauelemente-Werk GmbH, Rinteln (DE)
(54) Cegła kształtowa dla muru
Y1 (11) 70049
(41) 2018 03 26
(51) E04C 2/08 (2006.01)
(21) 126750
(22) 2017 11 02
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Zimnogięty profil blaszany, zwłaszcza profil osłonowy dla ramy
blaszanej
Y1 (11) 70069
(41) 2017 05 08
(51) E04F 11/04 (2006.01)
E06C 9/08 (2006.01)
E06C 7/06 (2006.01)
(21) 124554
(22) 2015 11 04
(72) ŻAK PIOTR, Chełmiec (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Schody, zwłaszcza dosuwane
Y1 (11) 70059
(41) 2017 09 11
(51) E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
(21) 124942
(22) 2016 03 09
(72) DELEWSKI RYSZARD, Kielce (PL)
(73) DELEWSKI RYSZARD ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
DELKAR, Kielce (PL)
(54) Kątownik tynkarski
Y1 (11) 70090
(41) 2018 01 03
(51) E04F 19/02 (2006.01)
F21K 2/00 (2006.01)
G09F 13/20 (2006.01)
G09F 19/22 (2006.01)
(21) 125282
(22) 2016 06 29
(72) SPYRA PRZEMYSŁAW, Piaseczno (PL); MINOR MICHAŁ,
Olkusz (PL)
(73) ELASTOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Listwa ścienna
Y1 (11) 70055
(41) 2017 11 20
(51) E04H 6/02 (2006.01)
(21) 125098
(22) 2016 05 09
(72) STANEK EDYTA, Rzeszów (PL); CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL);
STANEK OLGA, Rzeszów (PL); KOPECKI ANDRZEJ, Rzeszów (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Wiata parkingowa
Y1 (11) 70098
(41) 2018 01 29
(51) E04H 12/12 (2006.01)
(21) 125378
(22) 2016 07 21
(72) FIUTOWSKA AGNIESZKA, Cielądz (PL)
(73) FIUTOWSKA AGNIESZKA FIRMA HANDLOWA AGZIS,
Cielądz (PL)
(54) Słupek strunobetonowy
Y1 (11) 70122
(51) E04H 13/00 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
(62) 387348
(21) 124385

(41) 2010 08 30

(22) 2009 02 26
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(72) MODZELEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) MODZELEWSKA ANNA EWELINA, Warszawa (PL);
MODZELEWSKI IGNACY MICHAŁ, Warszawa (PL); MODZELEWSKA
ALEKSANDRA, Warszawa (PL); MODZELEWSKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(54) Nagrobek podświetlany
Y1 (11) 70080
(41) 2017 12 04
(51) E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
(21) 125177
(22) 2016 05 25
(72) SŁOMKA JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) SŁOMKA AGNIESZKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL);
POLEWKA ANGELIKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Kozłów (PL)
(54) Zespół mocowania kosza gabionowego do słupka
Y1 (11) 70082
(41) 2017 12 04
(51) E05B 1/00 (2006.01)
E05B 1/06 (2006.01)
(21) 125191
(22) 2016 06 03
(72) KATRZYŃSKI DARIUSZ, Chełmno (PL)
(73) FAM-TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(54) Część chwytowa klamki
Y1 (11) 70061
(41) 2014 12 22
(51) E05B 15/16 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
(62) 407684
(21) 125943
(22) 2014 03 27
(72) SZYMANOWSKI LESZEK, Leszno (PL); SIKORA JERZY, Leszno (PL);
MIKOŁAJEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno (PL)
(54) Wkładka bębenkowa z zabezpieczeniem przeciwrozwierceniowym
Y1 (11) 70110
(41) 2016 05 09
(51) E05C 1/02 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
(62) 409939
(21) 126411
(22) 2014 10 27
(72) WIDERA ZBIGNIEW, Katowice (PL); WIDERA WIKTOR,
Katowice (PL)
(73) WIDERA ZBIGNIEW, Katowice (PL); WIDERA WIKTOR,
Katowice (PL)
(54) Blokada antywłamaniowa do drzwi i okien
Y1 (11) 70074
(41) 2017 10 09
(51) E05D 5/10 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E05D 7/082 (2006.01)
E05D 7/10 (2006.01)
(21) 125002
(22) 2016 03 29
(72) NOWAK TOMASZ BARTŁOMIEJ, Zamość (PL)
(73) NOWAK TOMASZ BARTŁOMIEJ, Zamość (PL)
(54) Zawias do szafek lub szaf metalowych
Y1 (11) 70064
(41) 2017 01 30
(51) E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 124274
(22) 2015 07 21
(72) PIŁKA IWONA, Komorów (PL); PIŁKA WOJCIECH,
Komorów (PL); ANISZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Zabezpieczenie przed wypadaniem z toru drzwi przesuwnych
z górnym układem jezdnym
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Y1 (11) 70106
(41) 2017 06 05
(51) E06B 1/08 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 124648
(22) 2015 12 04
(72) ZMYŚLONY TADEUSZ, Osiek nad Wisłą (PL)
(73) ZMYŚLONY TADEUSZ P.P.H.U. KOMPLEX DOM,
Osiek nad Wisłą (PL)
(54) Profil ościeżnicy i skrzydła o odporności ogniowej
Y1 (11) 70094
(41) 2018 01 15
(51) E06B 7/02 (2006.01)
E06B 9/01 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
(21) 125308
(22) 2016 07 07
(72) KORDYLAK MARIUSZ, Dębianki (PL)
(73) HENKOR J.M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki (PL)
(54) Kratka przewietrzająca, zwłaszcza kominowa
Y1 (11) 70096
(41) 2018 01 15
(51) E06B 7/088 (2006.01)
(21) 125357
(22) 2016 07 14
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Profil moskitiery ramkowej
Y1 (11) 70077
(41) 2017 11 20
(51) E21D 11/28 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
(21) 125154
(22) 2016 05 18
(72) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); KACZMARCZYK STANISŁAW,
Zabrze (PL); IWANOWICZ ROMAN, Zabrze (PL)
(73) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(54) Śruba hakowa
Y1 (11) 70108
(41) 2016 08 29
(51) F16L 21/00 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
(21) 123806
(22) 2015 02 17
(72) GAJEWSKI ALEKSANDER BRONISŁAW, Wejherowo (PL);
KONCICKY JAROMIR, Bańska Bystrzyca (SK); BERGER SŁAWOMIR
PIOTR, Bieruń (PL); CICHOS ROMAN, Nakło Śląskie (PL)
(73) GAJEWSKI ALEKSANDER BRONISŁAW, Wejherowo (PL);
KONCICKY JAROMIR, Bańska Bystrzyca (SK); BERGER SŁAWOMIR
PIOTR, Bieruń (PL)
(54) Kompensator montażowy do łączenia rur
Y1 (11) 70123
(41) 2017 12 18
(51) F16L 23/02 (2006.01)
F16L 33/22 (2006.01)
(21) 126074
(22) 2017 02 23
(72) ZIELIŃSKI KAZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) ZIELIŃSKI KAZIMIERZ, Kraków (PL)
(54) Przyłącze kołnierzowe rurociągu, zwłaszcza ciśnieniowego
gazowego rurociągu polietylenowego PE
Y1 (11) 70063
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21Y 101/00 (2016.01)
(62) 404060

(41) 2014 12 08
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(72)
(73)
(54)
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125939
(22) 2013 05 24
SKIBA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL)
SKIBA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL)
Oprawa oświetleniowa
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(73) IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie z dwoma zaczepami do mocowania segmentów
ścian strzelnic do ćwiczeń

Y1 (11) 70118
(41) 2017 01 30
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
(21) 125114
(22) 2014 12 08
(30) PV 2013-995
2013 12 12
CZ
PUV 2013-28921
2013 12 12
CZ
(86) 2014 12 08
PCT/CZ14/00149
(87) 2015 06 18
WO15/085975
(72) SZOLONY TOMÁŠ, Žilina (CZ); ŠIKULA ONDŘEJ, Zábrdovice (CZ)
(73) TOMTON s.r.o., Žilina (CZ)
(54) Urządzenie do ogrzewania i chłodzenia, przede wszystkim
do ciepłowodnych instalacji centralnego ogrzewania

Y1 (11) 70079
(41) 2017 12 04
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
E04B 2/08 (2006.01)
(21) 125176
(22) 2016 05 25
(72) SZCZERBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Ożarów Mazowiecki (PL); PELC
PAWEŁ, Łódź (PL); KOWALCZYK MARCIN, Warszawa (PL); KUCHTA
MARIUSZ, Warszawa (PL); SKROBOT TOMASZ, Małogoszcz (PL);
HEESE MAGDA, Łódź (PL); ŁOPAT WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie z trzema zaczepami do mocowania segmentów
ścian strzelnic do ćwiczeń

Y1 (11) 70083
(41) 2017 12 04
(51) F24S 25/30 (2018.01)
H02S 20/23 (2014.01)
(21) 125192
(22) 2016 06 03
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Szyna do montażu konstrukcji solarnych

Y1 (11) 70086
(41) 2017 12 18
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
E04H 3/14 (2006.01)
(21) 125209
(22) 2016 06 08
(72) SZCZERBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Ożarów Mazowiecki (PL); PELC
PAWEŁ, Łódź (PL); KOWALCZYK MARCIN, Warszawa (PL); KUCHTA
MARIUSZ, Warszawa (PL); HEESE MAGDA, Łódź (PL)
(73) IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie obrotowe z zaczepami do umieszczania segmentów
ścian na strzelnicy do ćwiczeń taktycznych

Y1 (11) 70084
(41) 2017 12 04
(51) F24S 25/30 (2018.01)
H02S 20/23 (2014.01)
(21) 125193
(22) 2016 06 03
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Szyna do montażu konstrukcji solarnych
Y1 (11) 70066
(41) 2017 09 25
(51) F25D 11/00 (2006.01)
F25B 27/00 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02J 9/00 (2006.01)
(21) 124986
(22) 2016 03 21
(72) SWOBODA KRZYSZTOF, Rydułtowy (PL)
(73) JBG-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszowice (PL)
(54) Przenośne urządzenie chłodnicze
Y1 (11) 70124
(41) 2017 05 22
(51) F27B 13/06 (2006.01)
F27B 13/14 (2006.01)
(21) 124609
(22) 2015 11 19
(72) FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); OLEJNIK JÓZEF,
Świebodzin (PL); OSIŃSKI RADOSŁAW, Zielona Góra (PL);
STANKIEWICZ MAREK, Zielona Góra (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Mieszarka oleju wielokomorowego pieca próżniowego z wanną
hartowniczą
Y1 (11) 70078
(41) 2017 12 04
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
E04B 2/08 (2006.01)
(21) 125175
(22) 2016 05 25
(72) SZCZERBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Ożarów Mazowiecki (PL); PELC
PAWEŁ, Łódź (PL); KOWALCZYK MARCIN, Warszawa (PL); KUCHTA
MARIUSZ, Warszawa (PL); SKROBOT TOMASZ, Małogoszcz (PL);
HEESE MAGDA, Łódź (PL); ŁOPAT WALDEMAR, Warszawa (PL)

Y1 (11) 70116
(41) 2015 06 22
(51) G01N 1/40 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
(62) 406493
(21) 126772
(22) 2013 12 13
(72) CZUBACZYŃSKI FILIP, Warszawa (PL); SAŁEK PAWEŁ,
Jedlnia-Letnisko (PL); KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL);
BULIŃSKI DAMIAN, Wilcza Góra (PL); ROKOSZ TOMASZ,
Olsztyn (PL); MACIAŚ MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do zbierania cząstek chemicznych z powietrza lub
cieczy
Y1 (11) 70093
(41) 2018 01 15
(51) G01N 3/04 (2006.01)
(21) 125304
(22) 2016 07 07
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); JAWORSKI RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Uchwyt do badań siatek kompozytowych na rozerwanie w maszynach wytrzymałościowych
Y1 (11) 70102
(41) 2018 02 12
(51) G01N 27/26 (2006.01)
G01N 27/28 (2006.01)
(21) 125464
(22) 2016 08 10
(72) MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL); PODOLSKI JACEK,
Szczecin (PL); EL FRAY MIROSŁAWA, Dobra Szczecińska (PL);
PENKALA KRZYSZTOF, Szczecin (PL); BIEGUN MARCIN, Poznań (PL);
MATIAS DANIEL, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); PODOLSKI JACEK NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDITEST DIAGNOSTYKA
MEDYCZNA, Szczecin (PL)
(54) Komora przepływowa do badań elektrochemicznych
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Y1 (11) 70054
(41) 2018 01 03
(51) G07B 17/00 (2006.01)
G07F 17/00 (2006.01)
(21) 125281
(22) 2016 06 29
(72) KUNIKOWSKI ADAM, Warszawa (PL)
(73) ASAPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Urządzenie do wysyłania przesyłek

Y1 (11) 70092
(41) 2018 01 15
(51) H02S 20/10 (2014.01)
F24S 25/63 (2018.01)
(21) 125302
(22) 2016 07 05
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) System do montażu, zwłaszcza konstrukcji solarnych

Y1 (11) 70060
(41) 2017 08 28
(51) G09B 23/18 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
(21) 124873
(22) 2016 02 19
(72) KOWALCZYK PIOTR, Rumia (PL); LECH RAFAŁ, Mikoszewo (PL);
MROZOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL); NYKA KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Stanowisko do pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego
w liniach sygnałowych zwłaszcza planarnych

Y1 (11) 70095
(41) 2018 01 15
(51) H02S 40/34 (2014.01)
H01R 4/66 (2006.01)
(21) 125325
(22) 2016 07 11
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Płytka uziemiająca, zwłaszcza w systemach mocowań konstrukcji solarnych

Y1 (11) 70117
(41) 2016 12 05
(51) H01H 31/30 (2006.01)
H01H 33/12 (2006.01)
H01H 33/65 (2009.01)
(21) 125196
(22) 2016 06 03
(30) 2015-31160
2015 06 03
CZ
(72) BARTOŠ STANISLAV, Troubsko (CZ); BARTOŠ DALIBOR,
Troubsko (CZ); MAREK JOSEF, Brno (CZ); HALAMIČEK JOSEF,
Budišov nad Budišovkou (CZ)
(73) DRIBO,spol.s r.o., Brno (CZ)
(54) Element łączeniowy dla elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia
Y1 (11) 70089
(41) 2018 01 03
(51) H01R 39/36 (2006.01)
(21) 125278
(22) 2016 06 28
(72) KŁOS TADEUSZ, Puławy (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL)
(54) Zespół tulei izolacyjnej złącza elektrycznego prądu stałego
Y1 (11) 70121
(41) 2018 01 03
(51) H02G 13/00 (2006.01)
(21) 125274
(22) 2016 06 27
(72) BIWAN MARTA, Dołuje (PL)
(73) BIWAN MARTA CENTRUM DODATKÓW I DYSTRYBUCJA
CONTRA M, Dołuje (PL)
(54) Uchwyt mocujący przewód instalacji odgromowej
Y1 (11) 70107
(41) 2017 12 18
(51) H02K 11/22 (2016.01)
(21) 125792
(22) 2016 11 28
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Silnik bezszczotkowy z czujnikami optycznymi
Y1 (11) 70115
(41) 2016 12 05
(51) H02K 17/18 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
(62) 415875
(21) 126686
(22) 2016 01 21
(72) BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Siemianowice Śląskie (PL);
POPRAWSKI WOJCIECH, Katowice (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Klatka rozruchowa w wirniku silnika indukcyjnego dwuklatkowego

Y1 (11) 70052
(41) 2015 12 21
(51) H05B 6/12 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24C 7/04 (2006.01)
(62) 408487
(21) 126625
(22) 2014 06 09
(72) IGNACZAK IRENEUSZ, Warszawa (PL)
(73) IGNACZAK IRENEUSZ, Warszawa (PL)
(54) Stanowisko grzejne

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01F 15/14 (2006.01)
A01K 63/00 (2017.01)
A21D 13/33 (2017.01)
A22B 5/08 (2006.01)
A23B 9/04 (2006.01)
A23F 5/04 (2006.01)
A23N 12/10 (2006.01)
A23N 12/00 (2006.01)
A47B 88/00 (2017.01)
A47D 7/00 (2006.01)
A61H 15/00 (2006.01)
A63C 17/01 (2006.01)
A63C 17/02 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
B25H 1/00 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B42F 9/00 (2006.01)
B42F 13/00 (2006.01)
B60P 3/24 (2006.01)
B60P 3/41 (2006.01)
B60P 1/64 (2006.01)
B60P 7/06 (2006.01)
B60P 7/06 (2006.01)

70114*
70085
70113
70075
70099
70099*
70099*
70103
70071
70105
70056
70111
70111*
70112
70087
70058
70057
70101
70101*
70076
70072
70072*
70072*
70091

B60P 1/26 (2006.01)
B60R 7/04 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B60R 19/56 (2006.01)
B60R 21/16 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
B62C 3/00 (2006.01)
B62D 33/037 (2006.01)
B65B 3/02 (2006.01)
B65B 1/02 (2006.01)
B65B 7/00 (2006.01)
B65B 51/10 (2006.01)
B65B 51/30 (2006.01)
B65B 43/04 (2006.01)
B65B 11/56 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
B65D 8/02 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 25/44 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
B65D 85/48 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 61/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)

70088*
70112*
70065
70062
70062*
70068
70050
70088
70119
70119*
70119*
70119*
70119*
70119*
70114
70114*
70097
70097*
70100
70070
70081
70081*
70081*
70109

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

2354

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

1

2

B65G 13/02 (2006.01)
C11D 17/08 (2006.01)
E01B 25/24 (2006.01)
E01F 9/638 (2016.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 2/08 (2006.01)
E04B 2/08 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 2/08 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E04F 11/04 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04H 6/02 (2006.01)
E04H 12/12 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E04H 3/14 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 1/06 (2006.01)
E05B 15/16 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05C 1/02 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E05D 7/082 (2006.01)
E05D 7/10 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 7/28 (2006.01)
E06B 7/28 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 1/08 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E06B 9/01 (2006.01)
E06B 7/088 (2006.01)
E06C 9/08 (2006.01)
E06C 7/06 (2006.01)
E21D 11/28 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)
F04D 13/00 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
F16L 23/02 (2006.01)
F16L 33/22 (2006.01)

70104
70070*
70073
70067
70120*
70051
70053
70078*
70079*
70120
70049
70053*
70069
70059
70059*
70090
70055
70098
70122
70080
70080*
70080*
70086*
70082
70082*
70061
70061*
70110
70074
70074*
70074*
70074*
70064
70058*
70057*
70110*
70064*
70106
70106*
70106*
70106*
70094
70094*
70096
70069*
70069*
70077
70077*
70068*
70077*
70051*
70077*
70108
70108*
70123
70123*

F21K 2/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21Y 101/00 (2016.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24C 7/04 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
F24S 25/30 (2018.01)
F24S 25/30 (2018.01)
F24S 25/63 (2018.01)
F25B 27/00 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
F27B 13/06 (2006.01)
F27B 13/14 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 13/00 (2009.01)
G01G 11/00 (2006.01)
G01N 1/40 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 27/26 (2006.01)
G01N 27/28 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G02B 27/01 (2006.01)
G02B 27/01 (2006.01)
G07B 17/00 (2006.01)
G07F 17/00 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09F 13/20 (2006.01)
G09F 19/22 (2006.01)
H01H 31/30 (2006.01)
H01H 33/12 (2006.01)
H01H 33/65 (2009.01)
H01R 39/36 (2006.01)
H01R 4/66 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02J 9/00 (2006.01)
H02K 11/22 (2016.01)
H02K 17/18 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02S 20/23 (2014.01)
H02S 20/23 (2014.01)
H02S 20/10 (2014.01)
H02S 40/34 (2014.01)
H05B 6/12 (2006.01)

70090*
70122*
70122*
70063
70063*
70063*
70063*
70052*
70052*
70118
70094*
70094*
70083
70084
70092*
70066*
70066
70124
70124*
70118*
70078
70078*
70079
70079*
70086
70086*
70104*
70116
70116*
70093
70102
70102*
70060*
70058*
70057*
70054
70054*
70060
70090*
70090*
70117
70117*
70117*
70089
70095*
70121
70066*
70066*
70107
70115
70115*
70083*
70084*
70092
70095
70052
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

70049
70050
70051
70052
70053
70054
70055
70056
70057
70058
70059
70060
70061
70062
70063
70064
70065
70066
70067
70068
70069
70070
70071
70072
70073
70074
70075
70076
70077
70078
70079
70080
70081
70082
70083
70084
70085
70086

E04C 2/08 (2006.01)
B62C 3/00 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
H05B 6/12 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
G07B 17/00 (2006.01)
E04H 6/02 (2006.01)
A61H 15/00 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
E05B 15/16 (2006.01)
B60R 19/56 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
E01F 9/638 (2016.01)
B61B 3/02 (2006.01)
E04F 11/04 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
A47B 88/00 (2017.01)
B60P 3/41 (2006.01)
E01B 25/24 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
A22B 5/08 (2006.01)
B60P 3/24 (2006.01)
E21D 11/28 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
B65D 85/48 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
F24S 25/30 (2018.01)
F24S 25/30 (2018.01)
A01K 63/00 (2017.01)
F41J 1/00 (2006.01)

70087
70088
70089
70090
70091
70092
70093
70094
70095
70096
70097
70098
70099
70100
70101
70102
70103
70104
70105
70106
70107
70108
70109
70110
70111
70112
70113
70114
70115
70116
70117
70118
70119
70120
70121
70122
70123
70124

B25H 1/00 (2006.01)
B62D 33/037 (2006.01)
H01R 39/36 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
B60P 7/06 (2006.01)
H02S 20/10 (2014.01)
G01N 3/04 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
H02S 40/34 (2014.01)
E06B 7/088 (2006.01)
B65D 8/02 (2006.01)
E04H 12/12 (2006.01)
A23B 9/04 (2006.01)
B65D 25/44 (2006.01)
B42F 9/00 (2006.01)
G01N 27/26 (2006.01)
A23N 12/00 (2006.01)
B65G 13/02 (2006.01)
A47D 7/00 (2006.01)
E06B 1/08 (2006.01)
H02K 11/22 (2016.01)
F16L 21/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
E05C 1/02 (2006.01)
A63C 17/01 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
A21D 13/33 (2017.01)
B65B 11/56 (2006.01)
H02K 17/18 (2006.01)
G01N 1/40 (2006.01)
H01H 31/30 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
B65B 3/02 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
F16L 23/02 (2006.01)
F27B 13/06 (2006.01)
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
122459
123904
124074
124295
124480
124484
124494
124808

09/2014
20/2016
16/2016
07/2017
09/2017
14/2017
09/2017
16/2017

124818
124861
124885
124893
124992
126274
126275

17/2017
18/2017
18/2017
18/2017
20/2017
16/2017
23/2017
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
123524

10/2016

123900

19/2015

245
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) 66670 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MARIGONKIA HOLDINGS LTD,
Limassol, Cypr
(Y1) 67259 2018 06 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„W dniu 14 grudnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 6866/17/588) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2554874 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na wzór użytkowy o numerze Ru.67259
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bydgoszczy.”
(Y1) 67434 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
(Y1) 67435 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
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(Y1) 67615 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
(Y1) 67746 2018 02 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEMILAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów, Polska 242886074 i dokonanie wpisu: HEMILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, Polska 242886074
(Y1) 68010 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 68050 2018 01 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia
15 września 2016 r., sygnatura akt V GNc 813/16 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 10 listopada 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 263/17, dokonał zajęcia przedmiotowego prawa ochronnego
w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: PANMAR
Czekańska Szmyd Spółka Jawna z siedzibą w Krośnie”.
(Y1) 68094 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MARIGONKIA HOLDINGS LTD,
Limassol, Cypr
(Y1) 68343 2018 01 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia
15 września 2016 r., sygnatura akt V GNc 813/16 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 10 listopada 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 263/17, dokonał zajęcia przedmiotowego prawa ochronnego
w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: PANMAR
Czekańska Szmyd Spółka Jawna z siedzibą w Krośnie”.
(Y1) 68447 2018 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
(Y1) 68888 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
(Y1) 68950 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KARPIŃSKI KRZYSZTOF, Ząbki, Polska
i dokonanie wpisu: GOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Okrzejska, Polska 366165750
(Y1) 69055 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
(Y1) 69099 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 69411 2018 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822 i dokonanie
wpisu: MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010528822
(Y1) 69556 2018 03 21 D. Dokonać wpis o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 25 stycznia 2018r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na użytkowanie wzoru użytkowego do dnia 25 grudnia 2020 r.
spółce ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska”
246

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.
2012 07 02
2017 07 20
2017 07 29
2017 08 24
2017 07 02
2017 07 16
2017 08 17
2017 08 31
2017 07 24
2017 07 09
2017 07 02
2017 07 30
2017 07 02
2017 07 24
2017 07 27
2017 07 30
2017 07 11
2017 07 26
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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) 067924 08/2015 09.01.2018

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO

(Y1) 65605
(Y1) 65664
(Y1) 65670
(Y1) 65723
(Y1) 65749
(Y1) 65750
(Y1) 65880
(Y1) 65922
(Y1) 66703
(Y1) 66847
(Y1) 66853
(Y1) 67244
(Y1) 67409
(Y1) 67411
(Y1) 67453
(Y1) 67488
(Y1) 67522
(Y1) 67525

Nr 7/2018

(Y1) 67529
(Y1) 67583
(Y1) 67917
(Y1) 68051
(Y1) 68079
(Y1) 68548
(Y1) 68771
(Y1) 68772
(Y1) 68773
(Y1) 68777
(Y1) 68784
(Y1) 68786
(Y1) 68905
(Y1) 69257
(Y1) 69262
(Y1) 69384
(Y1) 69398

2017 08 31
2017 08 23
2017 07 02
2017 07 25
2016 06 14
2017 07 13
2017 07 08
2017 07 14
2017 07 15
2017 07 21
2017 07 25
2017 07 31
2017 07 31
2017 01 20
2016 10 30
2017 07 21
2017 07 21

Na podstawie art. 156
§ 1 pkt 4 oraz art. 158 § 1
Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo
własności
przemysłowej
(test jedn.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 776) Urząd Patentowy RP stwierdza z urzędu
nieważność decyzji z dnia
24 lutego 2015 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na wzór
użytkowy pt. „Palnik kotła
CO”, nr W.120952 na rzecz
p. Wiesława Tekli zamieszkałego w Strumieniu, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład
Produkcyjno Handlowy TEKLA, w postępowaniu prowadzonym na rzecz p. Krzysztofa Tekli zamieszkałego
w Strumieniu, prowadzącego
działalność gospodarczą pod
nazwą PPH TEKLA.
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
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(11) 24223
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(21) 26240
(73) EASYSHARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(72) LISOWIAK MACIEJ
(54) Oznakowanie samochodu
(55)
(51) 14-02, 14-03 (11) 24220 (22) 2017 12 30
(21) 26154
(73) COMPSECUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(72) JACAK JANUSZ EDWARD, JACAK WITOLD ALEKSANDER,
DONDEROWICZ WOJCIECH ADAM
(54) Obudowa panelu szafy teleinformatycznej
(55)

(51) 06-06
(11) 24221
(22) 2018 02 21
(21) 25906
(73) HODER STANISŁAW, ADAMASZEK-HODER ANNA HODER
SPÓŁKA CYWILNA, Dankowice, PL.
(72) HODER STANISŁAW
(54) Blat kuchenny
(55)

(51) 07-01
(11) 24222
(22) 2017 12 11
(73) KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.

(21) 26079

(51) 11-04
(11) 24224
(22) 2017 12 11
(21) 26080
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) SIMIŃSKA ALEKSANDRA, BIAŁOKOZOWICZ MAJA,
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(11) 24226
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(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
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(72) SZYMAŁA PIOTR
(54) Narożnik wypoczynkowy
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(51) 09-08
(11) 24229
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(21) 26049
(73) INTERPLAST PLASTIC PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL.
(72) AUFDERHAAR JAN HENDRIK
(54) Paleta do transportu upraw doniczkowych oraz sadzonek
w doniczkach
(55)

(51) 32-00
(11) 24230
(22) 2017 04 19
(73) NOV-WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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(72) OLĘDZKI MARCIN
(54) Znak graficzny
(55)
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WAŁDOCH, JERZY WAŁDOCH, Nowa Wieś Rzeczna, PL.
(72) WAŁDOCH ANDRZEJ, WAŁDOCH JERZY
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(11) 24233
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(54) Kanapa narożna
(55)
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Składana ławka miejska
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(11) 24236
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I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
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(54) Kartka wielkanocna
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(51) 19-01
(11) 24237
(22) 2017 12 27
(21) 26134
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) CZARNOWSKA URSZULA, ORŁOWSKA OLIWIA
(54) Kartka wielkanocna
(55)

(51) 19-01
(11) 24238
(22) 2017 12 27
(21) 26133
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
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(54) Kartka wielkanocna
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(11) 24239
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(21) 26132
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(54) Kartka wielkanocna
(55)
(51)
(73)
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(54)
(55)

11-04
(11) 24235
(22) 2017 03 16
BŁOŃSKI JANUSZ, Koziegłowy, PL.
BŁOŃSKI JANUSZ
Gałązka choinkowa

(21) 25372

(51) 10-04
(11) 24240
(22) 2017 12 07
(21) 26072
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ZAPAŁA DARIUSZ
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(11) 24241
(22) 2018 02 06
(21) 26245
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)
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(11) 24242
(22) 2018 02 06
(21) 26244
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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(54) Słoik z etykietą
(55)
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(11) 24244
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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
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(54) Krzesło
(55)

(51) 06-01
(11) 24245
(22) 2018 01 03
(21) 26160
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) MIERZWA AGNIESZKA, KAUS INEZ
(54) Krzesło
(55)

(51) 19-08
(11) 24246
(22) 2018 02 14
(21) 26259
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 06-01
(11) 24243
(22) 2018 01 03
(21) 26162
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
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(72) MIERZWA AGNIESZKA, SMAŻYK PRZEMYSŁAW
(54) Krzesło
(55)
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(54) Litery nagrobkowe
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(54) Szklanka do piwa
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(21) 26205

(51) 11-01
(11) 24263
(22) 2018 01 26
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa, PL.
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(51)
(73)
(72)
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11-01
(11) 24265
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KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa, PL.
KAMIŃSKA ANNA
Różaniec

(21) 26208

11-01
(11) 24266
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KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa, PL.
KAMIŃSKA ANNA
Bransoletka różaniec
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(51) 11-01
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(51)
(73)
(72)
(54)
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11-01
(11) 24269
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KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa, PL.
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(21) 26212

(51)
(73)
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(54)
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11-01
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KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa, PL.
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(21) 26214
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(51) 08-03
(11) 24275
(22) 2018 01 26
(21) 26217
(73) TELCOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) CIERPIŃSKI DARIUSZ
(54) Przyrząd do wzdłużnego cięcia rur polietylenowych
(55)

(54) Naszyjnik
(55)

(51)
(73)
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11-01
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(51)
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09-03
(11) 24273
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MOMOT JERZY, Zaborze, PL.
MOMOT JERZY
Skrzynia

(51) 01-01
(11) 24274
(22) 2016 12 16
(73) PIERNICKI TOMASZ MANUFAKTURA OWOCÓW
W CZEKOLADZIE MAGIC FRUITS, Gdańsk, PL.
(72) PIERNICKI TOMASZ
(54) Jabłko na patyku w polewie czekoladowej
(55)
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(21) 25081
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(54) Różaniec
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13-99
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LIGNOWSKI SŁAWOMIR, Poznań, PL.
LIGNOWSKI SŁAWOMIR
Instalacja drzewo fotowoltaiczne

(21) 26289

(51) 09-01
(11) 24283
(22) 2018 01 27
(73) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(72) GAWROŃSKI PIOTR
(54) Butelka z etykietą
(55)

(21) 26219

02-04
(11) 24284
(22) 2018 01 16
KRUSZELNICKI MARCIN, Żnin, PL.
KRUSZELNICKI MARCIN
Chodaki

(21) 26179

(51) 07-01
(11) 24285
(22) 2018 02 26
(73) KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(72) URBANOWICZ WIOLETTA
(54) Kieliszek
(55)

(21) 26309
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(73)
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(55)

(51)
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06-03
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BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Stół konferencyjny

(21) 26191

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

06-03
(11) 24280
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BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Biurko recepcyjne

(21) 26193

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

06-03
(11) 24281
(22) 2018 01 22
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
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Stolik konferencyjny
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06-01
(11) 24286
(22) 2018 02 23
POLANOWSKI ŁUKASZ, Wróblew, PL.
POLANOWSKI ŁUKASZ
Fotel fryzjerski

(21) 26297

(51) 07-01
(11) 24287
(22) 2018 02 21
(73) KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(72) SZAJNA BEATA
(54) Zestaw wyrobów szklanych
(55)

(21) 26293

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

(51) 07-01
(11) 24288
(22) 2018 02 21
(73) KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(72) SZAJNA BEATA
(54) Wazony
(55)

(21) 26292

(51) 07-01
(11) 24289
(22) 2018 02 21
(73) KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(72) LORENS JOANNA
(54) Zestaw wazon plus salaterka
(55)

(21) 26291

(51) 21-03
(11) 24290
(22) 2017 12 20
(21) 26118
(73) KAMIŃSKA ALEKSANDRA PIXEL CONCEPT, Koszalin, PL.
(72) KAMIŃSKA ALEKSANDRA

2367

(54) Urządzenie na plac zabaw
(55)

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

21-03
(11) 24291
(22) 2017 12 20
(21) 26119
KAMIŃSKA ALEKSANDRA PIXEL CONCEPT, Koszalin, PL.
KAMIŃSKA ALEKSANDRA
Pochylnia na plac zabaw

(51) 11-02
(11) 24292
(22) 2018 03 06
(73) Kaźmierczak Wiktor, Warszawa, PL.
(72) Kaźmierczak Wiktor

(21) 26345

2368
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(54) Pamiątka jubileuszy małżeńskich
(55)

(51) 23-04
(11) 24293
(22) 2018 03 12
(21) 26356
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKO-WIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(72) KRZYKOWSKI RYSZARD
(54) Wentylator górniczy
(55)

(51) 11-02
(11) 24294
(22) 2018 03 13
(21) 26359
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) ŚLIWIŃSKI ARIEL
(54) Donica
(55)

Nr 7/2018

(54) Klosz lampy
(55)

(51) 06-01
(11) 24297
(22) 2018 03 13
(21) 26362
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Krzesło barowe
(55)

(51) 06-01
(11) 24298
(22) 2018 03 13
(21) 26363
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Krzesło barowe
(55)

(51) 06-01
(11) 24295
(22) 2018 03 13
(21) 26360
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) ŚLIWIŃSKI ARIEL
(54) Siedzisko mobilne
(55)
(51) 06-01
(11) 24299
(22) 2018 03 13
(21) 26364
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Krzesło
(55)

(51) 26-05
(11) 24296
(22) 2018 03 13
(21) 26361
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, SMAŻYK PRZEMYSŁAW

Nr 7/2018
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(51) 06-01
(11) 24300
(22) 2018 03 13
(21) 26365
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Krzesło
(55)

(51) 06-01, 21-03 (11) 24301 (22) 2018 03 13
(21) 26366
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KAUS MAŁGORZATA, RUMINIECKA AGATA, GRZELAK
JUSTYNA, SIEROCKA HALINA
(54) Mebel dla dzieci
(55)

2369

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

06-01
(11) 24304
(22) 2017 12 19
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
GROŃ KRZYSZTOF
Fotel

(21) 26101

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

06-01
(11) 24305
(22) 2017 12 19
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
GROŃ KRZYSZTOF
Fotel

(21) 26102

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

06-01
(11) 24306
(22) 2017 12 19
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
GROŃ KRZYSZTOF
Fotel

(21) 26103

(51) 06-01
(11) 24307
(22) 2017 12 19
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
(72) GROŃ KRZYSZTOF

(21) 26104

(51) 23-01
(11) 24302
(22) 2018 03 13
(21) 26367
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) ŚLIWIŃSKI ARIEL
(54) Bateria umywalkowa
(55)

(51) 06-03
(11) 24303
(22) 2018 03 13
(21) 26368
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, PIETROWSKA AGNIESZKA
(54) Stół
(55)

2370
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(51) 23-04
(11) 24311
(22) 2017 09 08
(21) 25826
(73) CATKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) KOTT ROMUALD
(54) Kratka wentylacyjno-kominkowa
(55)

(54) Fotel
(55)

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

15-09
(11) 24308
(22) 2018 01 18
ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
Napióra Tomasz
Nasadka odlewnicza

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

21-01
(11) 24309
(22) 2018 02 14
(21) 26261
KOWSZEWICZ AGNIESZKA GODDAY, Tarnów, PL.
KOWSZEWICZ AGNIESZKA
Zbroja [zabawka]

(21) 26186

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

15-09
(11) 24312
(22) 2018 03 06
(21) 26339
CIEPLAK MARIUSZ, Tropie, PL.
CIEPLAK MARIUSZ
Praska do ładowania bębenka rewolweru czarnoprochowego

(51) 26-05
(11) 24313
(22) 2017 12 30
(21) 26150
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, KASPROWICZ KAMILA
(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 24310
(22) 2017 12 30
(21) 26149
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, KUNA MAGDALENA
(54) Abażur
(55)

(51) 21-01
(11) 24314
(22) 2017 12 27
(21) 26129
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, MIŁOSZ MAREK, KĘSIK JACEK,
DZIEDZIC KRZYSZTOF, BARSZCZ MARCIN, TOKOVAROW MICHAŁ,
KOPNIAK PIOTR, CZERWIŃSKI DARIUSZ

Nr 7/2018
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(54) Plansza do gry
(55)

2371

(54) Kontener żaluzjowy wysoki
(55)

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

02-04
(11) 24315
(22) 2018 01 16
KRUSZELNICKI MARCIN, Żnin, PL.
KRUSZELNICKI MARCIN
Chodaki

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

11-04
(11) 24316
(22) 2018 01 30
(21) 26226
SITKO GRZEGORZ FIRMA HANDLOWA, Rzeszów, PL.
SITKO GRZEGORZ
Sztuczny kwiat

(21) 26178

(51) 25-01
(11) 24317
(22) 2018 02 23
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytki
(55)

(21) 26299

(51) 06-04
(11) 24318
(22) 2017 12 13
(73) BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
(72) BŁASZAK ROMAN

(21) 26086

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

06-04
(11) 24319
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Kontener biurowy niski

(21) 26087

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

06-04
(11) 24320
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafka przybiurkowa

(21) 26088

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

06-03
(11) 24321
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Stół konferencyjny z uchylnym blatem

(21) 26089

2372
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(51) 06-04
(11) 24322
(22) 2017 12 30
(21) 26151
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, SALUS ALEKSANDRA
(54) Półka
(55)

(51) 26-05
(11) 24323
(22) 2017 12 30
(21) 26152
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, BARTCZAK ERYK
(54) Lampa
(55)

(51) 14-03
(11) 24324
(22) 2018 02 13
(21) 26256
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) SYROKA ZENON, BRZOSKOWSKI KAMIL
(54) Antena satelitarna
(55)

(51) 08-05
(11) 24325
(22) 2017 09 25
(21) 25896
(73) SZWEDA MAREK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
MARWED, Miastko, PL.
(72) SZWEDA MAREK
(54) Element wymienny do pacy
(55)

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

25-01
(11) 24326
(22) 2018 02 13
LIJEWSKI PAWEŁ DACHSTAL, Lisi Ogon, PL.
LIJEWSKI PAWEŁ
Panel osłonowy kalenicy

(51) 25-01
(11) 24327
(22) 2018 02 09
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytki
(55)

Nr 7/2018
(21) 26257

(21) 26253

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

14-99
(11) 24328
(22) 2018 03 26
(21) 26408
CZARNECKI ANDRZEJ PPHU TTS, Szlachta, PL.
CZARNECKI ANDRZEJ
Zagłuszacz mikrofonów i urządzeń rejestrujących dźwięk

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

12-11
(11) 24329
(22) 2018 02 28
DOMGOSS SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
JIANXIU LIU
Rower dziecięcy

(21) 26313

Nr 7/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

12-11
(11) 24330
(22) 2018 02 28
DOMGOSS SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
JIANXIU LIU
Rower dziecięcy

(21) 26314

2373

(51) 26-05
(11) 24333
(22) 2018 02 07
(21) 26249
(73) ART-ABAŻUR M.K. KROMCZYŃSCY, L. ZIELIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Sady, PL.
(72) KROMCZYŃSKI KRZYSZTOF
(54) ABAŻUR
(55)

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

19-03
(11) 24334
(22) 2018 03 12
WILBIK MARLENA, Warszawa, PL.
WILBIK MARLENA
Kalendarz

(21) 26353

(51) 26-01
(11) 24331
(22) 2018 03 23
(21) 26405
(73) LOCH BARBARA KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ, Jaworzno, PL.
(72) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA
(54) Obudowa znicza
(55)

(51) 19-08
(11) 24335
(22) 2018 02 16
(21) 26287
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Etykieta
(55)

(51) 19-03
(11) 24332
(22) 2018 01 03
(21) 26158
(73) TRAWCZYŃSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL. ; MELKUMIANTOMASZEWSKA ANNA, Warszawa, PL.
(72) TRAWCZYŃSKA AGNIESZKA, MELKUMIAN-TOMASZEWSKA
ANNA
(54) Kalendarz-planner rodzinny
(55)

(51) 21-01
(11) 24336
(22) 2018 03 05
(21) 26338
(73) MANUSZAK MAREK MARTON PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Gniezno, PL.
(72) MANUSZAK MAREK
(54) Zabawka
(55)

2374
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(51) 21-01
(11) 24337
(22) 2018 03 05
(21) 26337
(73) MANUSZAK MAREK MARTON PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Gniezno, PL.
(72) MANUSZAK MAREK
(54) Zabawka
(55)

(51) 06-06
(11) 24338
(22) 2018 03 23
(21) 26403
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, MIKOŁAJCZAK IZABELA
(54) Parawan
(55)

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

26-01
(11) 24339
(22) 2017 07 14
(21) 25716
DZIUBAK KAZIMIERZ HUTA SZKŁA, Garwolin, PL.
BLOCH ANDRZEJ
Osłona znicza

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

07-01
(11) 24340
(22) 2018 03 29
(21) 26423
SKRZYPCZAK TOMASZ DAFFI-FIRMA HANDLOWA, Zakrzewo, PL.
ZHANG LI
Kubek

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

06-13
(11) 24341
(22) 2017 10 27
SZCZEPANIAK OLGA, Sieradz, PL.
SZCZEPANIAK OLGA
Nakładka na dostawkę do wózka dziecięcego

Nr 7/2018
(21) 25969

(51) 21-01
(11) 24342
(22) 2017 09 12
(21) 25842
(73) Barbara Olpińska, Rafał Olpiński „MEJ-POL” Spółka Cywilna
R.B. Olpińscy, Warszawa, PL.
(72) OLPIŃSKI RAFAŁ
(54) Elementy składanej zabawki przestrzennej
(55)

(51) 21-01
(11) 24343
(22) 2017 09 12
(21) 25843
(73) Barbara Olpińska, Rafał Olpiński „MEJ-POL” Spółka Cywilna
R.B. Olpińscy, Warszawa, PL.
(72) OLPIŃSKI RAFAŁ
(54) Elementy składanej zabawki przestrzennej
(55)

(51) 21-01
(11) 24344
(22) 2017 09 12
(21) 25844
(73) Barbara Olpińska, Rafał Olpiński „MEJ-POL” Spółka Cywilna
R.B. Olpińscy, Warszawa, PL.
(72) OLPIŃSKI RAFAŁ

Nr 7/2018
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(54) Elementy składanej zabawki przestrzennej
(55)

(51) 21-01
(11) 24345
(22) 2017 09 12
(21) 25845
(73) Barbara Olpińska, Rafał Olpiński „MEJ-POL” Spółka Cywilna
R.B. Olpińscy, Warszawa, PL.
(72) OLPIŃSKI RAFAŁ
(54) Element składanej zabawki przestrzennej
(55)

(51) 21-01
(11) 24346
(22) 2017 09 12
(21) 25846
(73) Barbara Olpińska, Rafał Olpiński „MEJ-POL” Spółka Cywilna
R.B. Olpińscy, Warszawa, PL.
(72) OLPIŃSKI RAFAŁ
(54) Elementy składanej zabawki przestrzennej
(55)

(51) 21-01
(11) 24347
(22) 2017 11 13
(21) 26010
(73) Barbara Olpińska, Rafał Olpiński „MEJ-POL” Spółka Cywilna
R.B. Olpińscy, Warszawa, PL.
(72) OLPIŃSKI RAFAŁ

2375

(54) Zabawka
(55)

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

26-01
(11) 24348
(22) 2018 02 26
(21) 26302
MONACHOWICZ MIROSŁAW PPHU MARDO, Bielsk Podlaski, PL.
MONACHOWICZ MIROSŁAW
Klosz lampy nagrobnej

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

26-01
(11) 24349
(22) 2018 02 26
(21) 26303
MONACHOWICZ MIROSŁAW PPHU MARDO, Bielsk Podlaski, PL.
MONACHOWICZ MIROSŁAW
Klosz lampy nagrobnej

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

26-01
(11) 24350
(22) 2018 02 26
(21) 26304
MONACHOWICZ MIROSŁAW PPHU MARDO, Bielsk Podlaski, PL.
MONACHOWICZ MIROSŁAW
Klosz lampy nagrobnej

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

26-01
(11) 24351
(22) 2018 02 26
(21) 26305
MONACHOWICZ MIROSŁAW PPHU MARDO, Bielsk Podlaski, PL.
MONACHOWICZ MIROSŁAW
Klosz lampy nagrobnej

2376
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 24352
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Stolik biurowy

(21) 26343

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

06-03
(11) 24353
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Stolik biurowy

(21) 26342

Nr 7/2018

(51) 32-00
(11) 24357
(22) 2017 11 22
(21) 26028
(73) BARGLIK BARTŁOMIEJ KONSTRUKCJE DREWNIANE-USŁUGI
INŻYNIERSKIE, Naprawa, PL.
(72) BARGLIK BARTŁOMIEJ
(54) Ornamentyka panelu okładzinowego
(55)

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

31-00
(11) 24358
(22) 2018 03 26
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Mikser

(21) 26412

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

07-07
(11) 24359
(22) 2018 03 26
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Lodówka turystyczna

(21) 26411

(51) 07-02
(11) 24360
(22) 2018 03 26
(73) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
(72) WYSOCKI RYSZARD

(21) 26413

(51) 05-04
(11) 24354
(22) 2018 02 26
(21) 26301
(73) KULCZYŃSKA PAULINA FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO
PRODUKCYJNO HANDLOWA PACORD, Łódź, PL.
(72) KULCZYŃSKI WALDEMAR
(54) Tasiemka sterująca do żaluzji poziomych
(55)

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

06-03
(11) 24355
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Stolik biurowy

(21) 26344

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

11-02
(11) 24356
(22) 2017 12 04
WIETECHA KATARZYNA, Gdańsk, PL.
WIETECHA KATARZYNA
Skrzydła drewniane

(21) 26063

Nr 7/2018
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(54) Frytkownica
(55)

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

07-07
(11) 24361
(22) 2018 04 17
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Lodówka turystyczna

(54) Blender ręczny
(55)

(21) 26471

31-00
(11) 24362
(22) 2018 04 17
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Maszynka do mięsa

(21) 26472

(51) 31-00
(11) 24363
(22) 2018 04 17
(73) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
(72) WYSOCKI RYSZARD

(21) 26475

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

2377

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

15-07
(11) 24364
(22) 2018 04 23
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Lodówka

(21) 26504

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

31-00
(11) 24365
(22) 2018 04 23
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Robot kuchenny

(21) 26505

(51) 07-02
(11) 24366
(22) 2018 04 23
(73) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
(72) WYSOCKI RYSZARD

(21) 26506

2378
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(54) Odkurzacz
(55)

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

31-00
(11) 24367
(22) 2018 05 14
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Blender

(21) 26567

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

31-00
(11) 24368
(22) 2018 05 14
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Sokowirówka

(21) 26568

(51) 15-05
(11) 24369
(22) 2018 05 14
(73) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
(72) WYSOCKI RYSZARD

(21) 26569

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

02-04
(11) 24370
(22) 2018 01 16
KRUSZELNICKI MARCIN, Żnin, PL.
KRUSZELNICKI MARCIN
Chodaki

(21) 26176

(51) 30-06
(11) 24371
(22) 2018 01 29
(21) 26220
(73) SZYMALA BOŻENA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA BOŻKA,
Blachownia, PL.
(72) SZYMALA BOŻENA
(54) Legowisko dla psa
(55)

(51) 26-05
(11) 24372
(22) 2018 02 14
(21) 26263
(73) ART-ABAŻUR M.K. KROMCZYŃSCY, L. ZIELIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Sady, PL.
(72) KROMCZYŃSKI KRZYSZTOF
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(54) Abażur
(55)

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

26-01
(11) 24373
(22) 2018 02 22
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.
WALĘDZIAK STEFAN
Lampa zniczowa

(51) 09-03
(11) 24374
(22) 2018 02 26
(73) JASTA-SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(72) SZYBILSKI KRZYSZTOF
(54) Opakowanie herbatników
(55)

(72) BŁASZAK ROMAN
(54) Szafka przybiurkowa
(55)

(21) 26295

(21) 26310

(51) 23-03
(11) 24375
(22) 2018 03 02
(21) 26319
(73) KRZACZEK STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY,
Klikawa, PL.
(72) GŁADYSZ JACEK
(54) Kocioł grzewczy
(55)

(51) 06-04
(11) 24376
(22) 2017 12 13
(73) BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.

2379

(21) 26375

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

06-04
(11) 24377
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafka przybiurkowa

(21) 26376

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

06-04
(11) 24378
(22) 2017 12 13
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafka przybiurkowa

(21) 26377

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

12-09
(11) 24379
(22) 2018 03 19
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
CZECHOWSKI GRZEGORZ
Karoseria ciągnika rolniczego

(21) 26383

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

19-08
(11) 24380
(22) 2018 03 20
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
ZAMOJSKI KRZYSZTOF
Etykieta

(21) 26388
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(51) 12-08
(11) 24381
(22) 2018 03 21
(21) 26390
(73) GATNER DARIUSZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DAREX,
Przyszowice, PL.
(72) GATNER DARIUSZ, ZIEMIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Pojazd trójkołowy o napędzie elektrycznym
(55)
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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.
07266 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADA spółka jawna A.Rutkowski, Warszawa, Polska 012584144 i dokonanie wpisu: RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 012584144
09016,09459,09565 2018 01 11 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Dębowa Polska” Spółka jawna Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska
008387582 i dokonanie wpisu:DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska 008387582
13085,13086 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:Jan Gorgiel, Wolsztyn, Polska
970032090 i dokonanie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417

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

06-01
(11) 24382
(22) 2018 02 02
OTULAK TOMASZ ALEKSANDER, Nidzica, PL.
OTULAK TOMASZ ALEKSANDER
Fotel

(21) 26237

13109 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DĘBOWA POLSKA Sp.J.Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Siedlec, Polska 008387582 i dokonanie wpisu:DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, Polska 008387582
13430 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DĘBOWA POLSKA, Jerzy Markiewicz-Leszek Markiewicz, Spółka Jawna, Siedlec, Polska 008387582
i dokonanie wpisu: DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Siedlec, Polska
008387582
18206 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ECO-CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200295147 i dokonanie
wpisu:ECO-CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Szczecin, Polska 200295147
18391 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240508988 i dokonanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647

249
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,

18712 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 278312340 i dokonanie wpisu: NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647
18886,18887,18888 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CONBELTS SULORE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bytom, Polska 241066038 i dokonanie
wpisu:CONBELTS SALORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska 241066038
18957,18964 2017 12 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W.
CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las,, Polska
630511649 i dokonanie wpisu:”SUMIN” D.CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Świerkówki,Polska 630511649
19003 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMAR PCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010743638 i dokonanie wpisu: PCO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 010743638
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25783
25769

24988
25781

25770

251
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
23143 2017 12 12 Unieważniono w całości.

252
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
03699
03738
03739
03740
03741
03785

2017 05 16
2017 05 10
2017 05 10
2017 05 10
2017 05 10
2017 05 07

03786
03801
03811
03904
03905
03906

2017 05 08
2017 05 13
2017 05 09
2017 05 08
2017 05 08
2017 05 08

03907
03929
04147
04288
04290
10717
11276
12148
12171
12315
12444
12565
12824
12842
12861
13033
13289
17468
18310
18833
18855
18856
18889
18890
18891
18893
18894
18895
18899
18900
18914
18915
18916
18936
18939

2017 05 08
2017 05 28
2017 05 13
2017 05 21
2017 05 21
2016 04 10
2016 09 07
2017 05 09
2017 05 18
2017 05 28
2017 05 16
2017 05 23
2017 05 16
2017 05 04
2017 05 23
2017 05 08
2017 05 25
2016 02 22
2016 10 19
2017 05 15
2017 05 21
2017 05 30
2017 05 02
2017 05 17
2017 05 21
2017 05 22
2017 05 22
2017 05 22
2017 05 30
2017 05 30
2017 05 23
2017 05 09
2017 05 09
2017 05 09
2017 05 11

2381
18940
18941
18942
18943
18944
18947
18951
18952
19023
19033
19038
19039
19040
19041
19042
19044
19046
19047
19049
19050
19051
19052
19053
19055
19122
19123
19124
19125
19126
19176
19258
19259
19368
19415
20110

2017 05 11
2017 05 11
2017 05 11
2017 05 14
2017 05 14
2017 05 21
2017 05 24
2017 05 25
2017 05 28
2017 05 16
2017 05 14
2017 05 18
2017 05 21
2017 05 16
2017 05 21
2017 05 24
2017 05 30
2017 05 30
2017 05 30
2017 05 30
2017 05 30
2017 05 30
2017 05 31
2017 06 04
2017 05 29
2017 05 29
2017 05 29
2017 05 14
2017 05 02
2017 05 17
2017 05 09
2017 05 21
2017 05 21
2017 05 21
2017 05 25

2382
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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) –
		
(732) –

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
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

253
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 306 801 do nr 308 700 oraz 276 335, 279 461, 279 462, 279 463, 279 819)
(111) 276335
(220) 2014 02 13
(210) 424812
(151) 2015 06 01
(441) 2014 05 26
(732) BASTION INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bastion Asset Management
(540)

rządzania finansowego majątkiem, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
obsługa funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych,
usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie sporządzania i obsługi umów kredytowych, obsługi pożyczek
pod zastaw hipoteczny, usługi agencji pośrednictwa w sprawach
majątku nieruchomego, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym z zarządzaniem, wynajmem, wyceną i dzierżawą majątku nieruchomego, w tym lokali mieszkalnych i biurowych,
usługi ściągania czynszów, wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line.

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety,
periodyki i publikacje drukowane, nowości (teksty), magazyny,
broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych
klasach, karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach,
broszury, zaproszenia papierowe, wizytówki i terminarze, 35 usługi
w zakresie: wycen handlowych i gospodarczych, analiz rynkowych
i prognoz ekonomicznych, doradztwa biznesowego i zarządzania
działalnością gospodarczą, administrowania biznesem w celu przeprowadzenia sprzedaży poprzez Internet, usługi planowania biznesowego, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych,
usługi doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług, wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line, 36 usługi finansowe, usługi zarządzania inwestycjami, usługi w zakresie konsultacji, doradztwa i pośrednictwa
inwestycyjnego, usługi związane z inwestycjami kapitałowymi,
tworzeniem funduszy inwestycyjnych i funduszy wzajemnych oraz
ich inwestowaniem na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie transakcji kapitałowych, usługi maklerskie, pośrednictwo i maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie notowań giełdowych oraz usługi związane
z zawieraniem umów, usługi finansowe w związku z łączeniem i likwidacją przedsiębiorstw, doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wyceny finansowe,
usługi ubezpieczenia, usługi pośrednictwa w obrocie bankowym,
usługi powiernicze, informacji finansowej i ubezpieczeniowej, za-

(111) 279461
(220) 2014 12 01
(210) 436292
(151) 2015 10 02
(441) 2015 03 16
(732) BASTION INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bastion TFI
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety,
periodyki i publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki,
karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty
foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, zaproszenia
papierowe, wizytówki i terminarze, 35 usługi w zakresie wyceny
handlowej i działalności gospodarczej, analiz rynkowych i prognoz ekonomicznych, doradztwa biznesowego i zarządzania
działalnością gospodarczą, administrowania biznesem w celu
przeprowadzenia sprzedaży poprzez Internet, usługi planowania biznesowego, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, usługi doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych usług, wszystkie wymienione
usługi świadczone także on-line, 36 usługi finansowe, usługi za-
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rządzania inwestycjami, usługi w zakresie konsultacji, doradztwa
i pośrednictwa inwestycyjnego, usługi związane z inwestycjami
kapitałowymi, tworzeniem funduszy inwestycyjnych i funduszy
wzajemnych oraz ich inwestowaniem na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie transakcji kapitałowych, usługi maklerskie, pośrednictwo i maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie notowań
giełdowych, usługi finansowe w związku z łączeniem i likwidacją przedsiębiorstw, doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wyceny finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze, informacji finansowej i ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, obsługa funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy
emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie sporządzania i obsługi umów kredytowych, obsługi pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi agencji
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym z zarządzaniem, wynajmem, wyceną i dzierżawą majątku nieruchomego,
w tym lokali mieszkalnych i biurowych, usługi ściągania czynszów,
wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line .

(111) 279462
(220) 2014 12 01
(210) 436293
(151) 2015 10 02
(441) 2015 03 16
(732) BASTION INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bastion Global FIZ
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety,
periodyki i publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki,
karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty
foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, zaproszenia
papierowe, wizytówki i terminarze, 35 usługi w zakresie wyceny
handlowej i działalności gospodarczej, analiz rynkowych i prognoz ekonomicznych, doradztwa biznesowego i zarządzania
działalnością gospodarczą, administrowania biznesem w celu
przeprowadzenia sprzedaży poprzez Internet, usługi planowania biznesowego, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, usługi doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych usług, wszystkie wymienione
usługi świadczone także on-line, 36 usługi finansowe, usługi zarządzania inwestycjami, usługi w zakresie konsultacji, doradztwa
i pośrednictwa inwestycyjnego, usługi związane z inwestycjami
kapitałowymi, tworzeniem funduszy inwestycyjnych i funduszy
wzajemnych oraz ich inwestowaniem na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie transakcji kapitałowych, usługi maklerskie, pośrednictwo i maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie notowań
giełdowych, usługi finansowe w związku z łączeniem i likwidacją przedsiębiorstw, doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wyceny finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze, informacji finansowej i ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, obsługa funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy
emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie sporządzania i obsługi umów kredytowych, obsługi pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi agencji
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym z zarządzaniem, wynajmem, wyceną i dzierżawą majątku nieruchomego,
w tym lokali mieszkalnych i biurowych, usługi ściągania czynszów,
wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line .
(111) 279463
(151) 2015 10 02

(220) 2014 12 01
(441) 2015 03 16

(210) 436294
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(732) BASTION INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bastion Investments
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty
z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, zaproszenia papierowe, wizytówki i terminarze, 35 usługi w zakresie wyceny handlowej
i działalności gospodarczej, analiz rynkowych i prognoz ekonomicznych, doradztwa biznesowego i zarządzania działalnością
gospodarczą, administrowania biznesem w celu przeprowadzenia
sprzedaży poprzez Internet, usługi planowania biznesowego, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, usługi doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, wszystkie wymienione usługi świadczone także
on-line, 36 usługi finansowe, usługi zarządzania inwestycjami, usługi w zakresie konsultacji, doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego, usługi związane z inwestycjami kapitałowymi, tworzeniem
funduszy inwestycyjnych i funduszy wzajemnych oraz ich inwestowaniem na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie transakcji kapitałowych, usługi maklerskie, pośrednictwo i maklerstwo giełdowe,
usługi w zakresie notowań giełdowych, usługi finansowe w związku z łączeniem i likwidacją przedsiębiorstw, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
wyceny finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa
w obrocie bankowym, usługi powiernicze, informacji finansowej
i ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem, ekspertyzy dla celów fiskalnych, obsługa funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie sporządzania i obsługi umów
kredytowych, obsługi pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi
agencji pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi
związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym z zarządzaniem, wynajmem, wyceną i dzierżawą majątku nieruchomego,
w tym lokali mieszkalnych i biurowych, usługi ściągania czynszów,
wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line.
(111) 297819
(220) 2017 01 16
(210) 466319
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, PL.
(540) GRUPA psb PROFI Tak się teraz buduje
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.17, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży
detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi,
odzieżą oraz obuwiem.
(111) 306801
(220) 2017 08 21
(210) 475491
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) W Wierzynek 1364 ROYAL CHOCOLATE WORKSHOP
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(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 29 konfitury, dżemy, powidła, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, produkty mleczne, wyroby z mleka, sałatki owocowe, sałatki owocowe konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane, kandyzowane owoce,
owoce lukrowane, suszone owoce, daktyle, jogurty, mrożone owoce,
pulpa owocowa, napoje mleczne shake, rodzynki, migdały przetworzone, masło z orzechów, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast, lody, sorbety, desery lodowe, desery, galaretki,
budynie, puddingi, pierniki, praliny, słodycze, herbata, kakao, kawa,
namiastki i substytuty kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, kakao i kawy pierniki,
ciasteczka, tarty z nadzieniem, tarty z owocami, nadzienia do wyrobów cukierniczych, ciast, wafle, draże, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, migdały (słodycze), owoce w polewie czekoladowej, orzechy i skórki owoców w czekoladzie, naleśniki, miód, orzechy i skórki
owoców w miodzie, ciastka, ciasto w proszku jogurty mrożone, wyroby czekoladowe, czekolada, cukierki, czekoladki, praliny, kremy
cukiernicze, kremy czekoladowe, orzechowe wyroby cukiernicze,
masło czekoladowe, syrop czekoladowy, musy czekoladowe, czekolada pitna, pasty czekoladowe, napoje czekoladowe, posypka czekoladowa, czekolada w proszku, pasty orzechowe, orzechy w czekoladzie, substytuty czekolady, produkty na bazie czekolady, 33 napoje
alkoholowe, wódki, nalewki, miody pitne i likiery.
(111) 306802
(220) 2017 08 21
(210) 475515
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) GRABCZAN JACEK TELE MAGIC, Warszawa, PL.
(540) BELINE
(510), (511) 9 akcesoria do telefonów komórkowych, przewody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe do telefonów, ładowarki,
baterie, akumulatory, przewody elektryczne, przewody telekomunikacyjne, przyłącza, zasilacze, głośniki, telefony, futerały na telefony
komórkowe, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub imitacji skóry, skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, pokrowce na smartfony, futerały telefony komórkowe, pokrowce ochronne na telefony ze szkła, pokrowce ochronne na telefony
z tworzywa sztucznego, 35 sprzedaż wymienionych niżej towarów:
akcesoria do telefonów komórkowych, przewody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe do telefonów, ładowarki, baterie,
akumulatory, przewody elektryczne, przewody telekomunikacyjne,
przyłącza, zasilacze, głośniki, telefony, futerały na telefony komórkowe, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry,
skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, pokrowce
na smartfony, futerały telefony komórkowe, pokrowce ochronne
na telefony ze szkła, pokrowce ochronne na telefony z tworzywa
sztucznego.
(111) 306803
(220) 2017 08 23
(210) 475632
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 02
(732) TOBIASIEWICZ STEFAN STEFF, Bielsko-Biała, PL.
(540) STEFF
(540)

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do obróbki skrawaniem, frezarki, 8 frezy,
wiertła, 40 obróbka materiałów skrawaniem, plazmowanie, pokrywanie powierzchni materiałami ceramicznymi.
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(111) 306804
(220) 2017 08 23
(210) 475635
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, PL.
(540) VILLA VODKA HIGHT QUALITY – DISTILLED IN POLAND
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe.
(111) 306805
(220) 2017 08 23
(210) 475642
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) KASZYŃSKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) DESPACITO
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze.
(111) 306806
(220) 2017 08 24
(210) 475678
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA PEEL BLACK DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306807
(220) 2017 08 24
(210) 475679
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA GLOW RED DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306808
(220) 2017 08 24
(210) 475681
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HYDRO GREEN DETOX
(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
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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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(111) 306809
(220) 2017 08 24
(210) 475682
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BLUE DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306810
(220) 2017 08 24
(210) 475684
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA VULCAN DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306811
(220) 2017 08 24
(210) 475688
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA MINERAL DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306812
(220) 2017 08 24
(210) 475689
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA MINERAL RED DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
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(111) 306813
(220) 2017 08 24
(210) 475691
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA MINERAL BLACK DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306814
(220) 2017 08 24
(210) 475693
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA WHITE DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306815
(220) 2017 08 24
(210) 475698
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA PURE BLACK DETOX
(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, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 306816
(220) 2017 08 24
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM max expert
(540)

(210) 475701

Kolor znaku: biały, srebrny, szary, czerwony, czarny, złoty, żółty
(531) 01.15.21, 19.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
(111) 306817
(151) 2018 02 07

(220) 2017 08 24
(441) 2017 10 16

(210) 475702
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(111) 306822
(220) 2017 08 25
(210) 475784
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) TWOREK BARBARA PRACA Z CIAŁEM, Warszawa, PL.
(540) Ninja Joga
(510), (511) 41 działalność sportowa i kulturalna.

(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM max expert
(540)

(111) 306823
(220) 2017 08 25
(210) 475786
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) TWOREK BARBARA PRACA Z CIAŁEM, Warszawa, PL.
(540) Ninja Yoga
(510), (511) 41 działalność sportowa i kulturalna.
Kolor znaku: biały, srebrny, szary, czerwony, czarny, złoty, żółty
(531) 01.15.21, 19.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
(111) 306818
(220) 2017 08 24
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM max expert
(540)

(210) 475705

(111) 306824
(220) 2017 08 25
(210) 475788
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) TWOREK BARBARA PRACA Z CIAŁEM, Warszawa, PL.
(540) stan skupienia
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy, żółty, niebieski
(531) 24.17.02, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.09, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 działalność sportowa i kulturalna.
Kolor znaku: biały, srebrny, szary, czerwony, czarny, złoty, żółty
(531) 01.15.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
(111) 306819
(220) 2017 08 24
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM classic
(540)

(210) 475706

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny, czarny, fioletowy, niebieski,
żółty, pomarańczowy, granatowy
(531) 01.15.15, 26.15.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
(111) 306820
(220) 2017 08 24
(210) 475726
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Arkana CBD
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych.
(111) 306821
(220) 2017 08 24
(210) 475727
(151) 2018 01 18
(441) 2017 10 02
(732) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Arkana Cannabis
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych.

(111) 306825
(220) 2017 08 28
(210) 475893
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski, PL.
(540) 4 clinic MEDICAL ACCESSORIES
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, ortezy, stabilizatory części
ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych,
materace szpitalne, poduszki i materace przeciwodleżynowe, krążki,
kliny, podkłady nieprzemakalne, medyczne przyrządy terapeutyczne, siedziska do korekcji kręgosłupa, bandaże ortopedyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, materace ortopedyczne
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, urządzenia ortopedyczne.
(111) 306826
(220) 2017 08 28
(210) 475894
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski, PL.
(540) 4 kids CHILDREN ACCESSORIES
(540)

Kolor znaku: różowy, zielony, niebieski, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 02.05.23, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, ortezy, stabilizatory części ciała
do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, bandaże ortopedyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego.
(111) 306827
(220) 2017 08 28
(210) 475896
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski, PL.
(540) PROBRACES
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(540)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 10 bandaże elastyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, opaski podtrzymujące, bandaże uciskowe do podtrzymywania części ciała, bandaże ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, ortezy.
(111) 306828
(220) 2017 08 29
(210) 475945
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT B
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje papierowe, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306829
(220) 2017 08 29
(210) 475946
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT 762
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje papierowe, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306830
(220) 2017 08 29
(210) 475956
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT ASG
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje papierowe, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306831
(220) 2017 08 29
(210) 475959
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń

2387

pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje papierowe, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.

(111) 306832
(220) 2017 08 29
(210) 475960
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT C
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje papierowe, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306833
(220) 2017 08 29
(210) 475961
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT C 16 FB-M1
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje papierowe, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 306834
(220) 2017 09 04
(210) 476075
(151) 2018 01 26
(441) 2017 10 09
(732) 3D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOATS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław, PL.
(540) City Boats
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 39 wypożyczanie łodzi motorowych, wynajem łodzi,
czarterowanie łodzi, transport łodziami, transport pasażerski łodzią,
transport rzeczny łodzią, transport łodziami pasażerskimi, transport
wodami śródlądowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu łodzią, usługi transportu żaglówkami, transport morski, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego.
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(111) 306835
(220) 2017 09 04
(210) 476114
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HYDRAL
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe,
syropy do produkcji napojów, piwo, 33 wyroby winiarskie, wina, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe.
(111) 306836
(220) 2017 09 05
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) ZAKRZEWSKI TOMASZ JBP, Kraków, PL.
(540)
(540)

(210) 476155

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.02.07, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.09, 26.07.99, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, puby, bary, w tym bary szybkiej obsługi,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 306837
(220) 2017 09 05
(210) 476171
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) POWIAT DRAWSKI, Drawsko Pomorskie, PL.
(540) Jezioro Tajemnic
(510), (511) 35 organizowanie imprez promujących powiat i gminę,
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, rozdawanie następujących materiałów promocyjnych: czasopisma, kalendarze, katalogi, broszury, kartki pocztowe, widokówki, długopisy, pióra, ołówki,
odzież, nakrycia głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje
i przekąski, zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gry takie jak: kije, rakiety, kulki, piłki, karty, żetony, kości, plansze, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, badania rynkowe, zarządzenie w działalności gospodarczej, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi
rozrywkowe, organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, warsztaty w celach kulturalnych, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie
kursów, organizowanie konkursów, organizowanie i przeprowadzanie
konkursów piękności, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji, informacja o edukacji, 43 zakwaterowanie tymczasowe, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacja zakwaterowania, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, stołówki, bary.
(111) 306838
(220) 2017 09 05
(210) 476172
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) POWIAT DRAWSKI, Drawsko Pomorskie, PL.
(540) JEZIORO TAJEMNIC AKCJA EXPLORACYJNO-HISTORYCZNA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 18.03.16, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie imprez promujących powiat i gminę,
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, rozdawanie nastę-
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pujących materiałów promocyjnych: czasopisma, kalendarze, katalogi, broszury, kartki pocztowe, widokówki, długopisy, pióra, ołówki,
odzież, nakrycia głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje
i przekąski, zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gry takie jak: kije, rakiety, kulki, piłki, karty, żetony, kości, plansze, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, badania rynkowe, zarządzenie w działalności gospodarczej, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi
rozrywkowe, organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, warsztaty w celach kulturalnych, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie
kursów, organizowanie konkursów, organizowanie i przeprowadzanie
konkursów piękności, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji, informacja o edukacji, 43 zakwaterowanie tymczasowe, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacja zakwaterowania, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, stołówki, bary.

(111) 306839
(220) 2017 09 06
(210) 476175
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) KRÓLEWSKA
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, białe sery (twarogi), przetworzone sery, substytuty serów, mleko, zsiadłe mleko, śmietana,
bita śmietana, napoje mleczne i na bazie mleka, kefir, jogurt, desery
mleczne i na bazie mleka, desery jogurtowe, desery na bazie sztucznego mleka, puddingi mleczne i na bazie mleka, koktajle mleczne
i na bazie mleka, serwatka, maślanka, jaja, oleje i tłuszcze jadalne,
masło, koncentraty masła, krem na bazie masła, margaryna, jadalne
mieszanki tłuszczowe, pasty zawierające tłuszcze do kanapek, pasty
mleczne i na bazie mleka do smarowania, produkty serowarskie, dania gotowe sporządzone na bazie sera, mieszanki serowe, przekąski
na bazie mleka, tzatzikl, zabielacze mleczne do napojów.
(111) 306840
(220) 2017 09 06
(151) 2018 01 26
(441) 2017 10 09
(732) Dante International SA, Bukareszt, RO.
(540) STAR LIGHT
(540)

(210) 476223

(531) 01.01.01, 01.01.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 zmywarki do naczyń, pralki, mieszadła elektryczne, sprężarki chłodnicze, maszyny sprężone, generatory energii, z wyraźnym
wykluczeniem generatorów opartych na biomasach lub paliwach kopalnych, generatory awaryjne, z wyłączeniem generatorów biomasy
lub generatorów paliw kopalnych, elektryczne rozdrabniacze do zastosowania w gospodarstwach domowych, żelazka, elektryczne urządzenia do kuchni, maszyny do szycia, noże elektryczne, młyny do mięsa
(elektryczne), maszyny do szycia, odkurzacze, akcesoria do odkurzaczy
do perfumowania i dezynfekcji, torby do odkurzaczy, 9 aparaty fotograficzne, kamery wideo, maszyny liczące, wagi precyzyjne, czytniki
kodów kreskowych, ładowarki, lornetki, kable, zegary jako urządzenia
rejestrujące czas, dyski kompaktowe tylko do odczytu, urządzenia
peryferyjne komputerowe, dyski komputerowe, dyski magnetyczne,
odtwarzacze DVD, alerty elektroniczne, flesze (fotografia), globalny
system pozycjonowania GPS, słuchawki, przełączniki prądu (energia
elektryczna), głośniki, magiczne latarnie, magnetyczne nośniki danych,
modemy, maszyny liczące i sortujące, aparatura do monitorowania
elektrycznego, monitory (sprzęt komputerowy), myszy komputerowe,
sprzęt do przetwarzania danych, notebooki, komputery kieszonkowe,
przenośne odtwarzacze multimedialne, telefony przenośne, ekrany
projekcyjne, radia, radio samochodowe, odbiorniki audio i wideo, odbiorniki telefoniczne, skanery jako sprzęt do przetwarzania danych,
aparaty do odtwarzania dźwięku, aparat do transmisji dźwięków, zestawy telefoniczne, odbiorniki telefoniczne, aparatura telewizyjna, nadajniki telefoniczne, kable telefoniczne, pamięć flash USB, urządzenia
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do nawigacji w pojazdach inne niż komputery pokładowe, magnetowidy, ekrany wideo, video-telefony, 11 klimatyzatory, urządzenia chłodzące powietrze, instalacje filtrujące, aparatura jonizująca do oczyszczania
powietrza lub wody, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza,
nagrzewnice powietrza, sterylizatory powietrza, zawory powietrzne
do pieczenia, maszyny do pieczenia, grzejniki łazienkowe, chłodnice,
kotły inne niż komponenty maszyn, stojaki do palników gazowych, piece chlebowe, tostery do chleba, grzejniki centralnego ogrzewania, filtry
do kawy, ekspresy do kawy elektrycznej, zaparzacze do kawy, skrzynie
chłodnicze, skrzynie chłodnicze przemysłowe, maszyny do gotowania,
urządzenia i instalacje do gotowania, pierścienie indukcyjne do gotowania, elektryczne naczynia do gotowania, agregaty chłodnicze
i chłodzące, chłodziarki i maszyny chłodnicze, urządzenia chłodzące
ciecze, elektryczne podgrzewacze, frytownice, filtry wody pitnej, okap
kuchenny, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory
jako elementy klimatyzacji, filtry powietrza, filtry do wody pitnej, filtry
jako komponenty instalacji domowych lub przemysłowych, grill, opiekacz, grille do pieców, piece do chłodzenia piecyków, piece do pieców,
piece inne niż używane w laboratorium, akcesoria regulacyjne i zabezpieczające do urządzeń gazowych, kotły gazowe, palniki gazowe,
suszarki do rąk, wanny, grzejniki, grzejniki na gorące powietrze, maszyny i urządzenia do lodów, czajniki elektryczne, piece do spalania,
maszyny do gotowania typu piekarniki, kuchenki mikrofalowe, płytki
grzejne, kuchenki elektryczne (autoklawy), naczynia elektryczne do sosów, kuchenki ciśnieniowe, grzejniki elektryczne, urządzenia i maszyny
chłodnicze, urządzenia i instalacje chłodnicze, szafy chłodnicze, pręty
grzejne do pomieszczeń, smażalniki, ruszty, akcesoria bezpieczeństwa
rur wodociągowych lub gazowych, lampy bezpieczeństwa, urządzenia i instalacje hydrauliczne, elektryczne naczynia do gotowania pod
ciśnieniem, żelazka parowe do tkanin.

(111) 306841
(220) 2017 09 06
(210) 476227
(151) 2018 01 26
(441) 2017 10 09
(732) KLEPACZKO MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) Auto Agencja
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, organizowanie doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, outsourcing jako doradztwo handlowe,
usługi porównywania cen, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 306842
(220) 2017 09 08
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) WYSOCKI ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
(540) MASŁO Z MASELNICY
(540)

(210) 476295
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(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, słodycze, desery lodowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolada i napoje na bazie czekolady,
kawa i napoje na bazie kawy, herbata, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, cukierni, lodziarni.
(111) 306844
(220) 2017 09 08
(210) 476300
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNOPRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) GAL
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, maści kosmetyczne, olejki kosmetyczne, pomadki do ust, 5 leki, witaminy, suplementy diety, suplementy odżywcze i dietetyczne, produkty dietetyczne do celów
medycznych, tran, 29 oleje jadalne do celów kulinarnych, 30 słodycze
– żelki, cukierki, lizaki, miód, produkty pszczele: pyłek pszczeli, mleczko pszczele, kit pszczeli, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: kremy kosmetyczne, maści kosmetyczne,
olejki kosmetyczne, pomadki do ust, leki, witaminy, suplementy diety,
suplementy odżywcze i dietetyczne, produkty dietetyczne do celów
medycznych, tran, oleje jadalne do celów kulinarnych, słodycze – żelki,
cukierki, lizaki, miód, pyłek pszczeli, mleczko pszczele, kit pszczeli.
(111) 306845
(220) 2017 09 08
(210) 476305
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 09
(732) DA RUN FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno, PL.
(540) VICTORIA & CO
(510), (511) 18 portfele, torby, torebki, walizki, walizki podróżne, saszetki męskie.
(111) 306846
(220) 2017 09 08
(210) 476306
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) BRANICKI WOJCIECH, Kraków, PL.
(540) Genoverity
(510), (511) 44 badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe].
(111) 306847
(220) 2017 09 12
(210) 476388
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) PODKREŚLA SMAK KIELCE SOS KIELECKI meksykański BEZ
SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH Propozycja podania
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy, czerwony
(531) 02.03.07, 02.03.11, 02.03.12, 03.04.01, 03.04.02, 27.05.01,
29.01.12, 27.07.01, 27.07.11, 26.03.04, 05.05.20, 11.07.01, 19.03.01
(510), (511) 20 drewniane opakowania masła, 29 masło.
(111) 306843
(220) 2017 09 08
(210) 476297
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) GALUSEK TOMASZ LODOMANIA, Jasienica, PL.
(540) Lodomania

Kolor znaku: bialy, czarny, czerwony, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.06, 05.09.15, 05.09.17, 19.07.02,
24.09.02, 25.01.15, 26.04.16, 08.07.10
(510), (511) 30 sosy, sosy do mięs, sosy sałatkowe.
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(111) 306848
(220) 2017 09 12
(210) 476390
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) NGUYEN THI THU PHUONG, Łazy, PL.
(540) JIALIQIANMEI FASHION-JLQM
(510), (511) 25 kurtki, bluzy, bluzki, kombinezony, spodnie, swetry.
(111) 306849
(220) 2017 09 13
(210) 476419
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) MAXIM CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Maksymilianowo, PL.
(540) BOXARTO BY MAXIM
(510), (511) 16 opakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych.
(111) 306850
(220) 2017 09 15
(210) 476509
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 23
(732) AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie, PL.
(540) MLEKORY
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, 30 produkty zbożowe,
wyroby cukiernicze, lody, 35 sprzedaż artykułów spożywczych.
(111) 306851
(220) 2016 12 05
(210) 464759
(151) 2018 02 14
(441) 2017 08 07
(732) NAOS Société par Actions Simplifiée, Aix-en-Provence, FR.
(540) SUN SPA
(510), (511) 3 mydło, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy, dezodoranty do użytku osobistego, płyny do włosów, pasta do zębów, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry,
preparaty kosmetyczne do wybielania skóry, preparaty kosmetyczne
do czyszczenia skóry, preparaty kosmetyczne do celów odchudzających, preparaty kosmetyczne do opalania i ochrony przed słońcem,
preparaty do depilacji, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, doradztwo w zakresie dermatologii i kosmetyki, doradztwo w zakresie zdrowia i pielęgnacji ciała i skóry, doradztwo w zakresie higieny żywności i suplementów żywieniowych, dokonywanie
diagnozy w ramach przygotowań do pielęgnacji dermatologicznej
i opieki żywieniowej, konsultacje w dziedzinie pielęgnacji urody.
(111) 306852
(220) 2016 12 16
(210) 465300
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A AVENIDA POZNAŃ
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, drukowane materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, zaproszenia, dyplomy, 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, losy loteryjne,
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż artykułów spożywczych,
tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez internet artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem 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, zarzą-
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dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
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 i 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 wysław 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
dystrybucje 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 o charakterze rozrywkowym,
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, oraz ich rozpowszechnianie,
usługi fotograficzne, 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 o charakterze rozrywkowym 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 punktów opieki nad dziećmi,
43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych,
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
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wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad
dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usługi opieki nad
dziećmi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów,
pielęgnacja terenów zielonych, prowadzeniem klinik medycznych.
ośrodków zdrowia, ośrodków diagostycznych, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy
biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod
nieobecność rodziców.

(111) 306853
(220) 2016 12 19
(210) 465348
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) DOM4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) DOM4U
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
37 budownictwo, 42 dekoracja wnętrz.
(111) 306854
(220) 2016 12 27
(210) 465647
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON SERWIS
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 energia elektryczna, węgiel, biopaliwa, paliwa, 6 budowlane metalowe elementy kontrukcyjne, 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, 9 przyrządy do pomiaru energii, liczniki energii,
12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy specjalistyczne
do transportu towarów, osób, paliwa i energii, 19 niemetalowe materiały budowlane, żużel, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 20 niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynujące i zasobnikowe,
niemetalowe i niemurowane zbiorniki retencyjne popiołów i piasków
dennych, niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynowe biomasy, niemetalowe i niemurowane zbiorniki olejów, 35 kontrola stanu
zapasów energii i paliw w oparciu o bazy danych, Usługi w zakresie
rozliczeń związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzenie rozliczeń i przygotowywanie dokumentacji kolejowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania w zakresie dostaw energii
i paliw, administracja i zarządzanie biznesowe w zakresie transportu
i dostaw energii i paliw, zarządzanie flotą pojazdów, reklama, promocja, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw gazowych, pojazdów, złomu, paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych, metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów chemicznych, komputerów, oprogramowania komputerowego, części elektronicznych, maszyn i urządzeń przemysłowych, sprzedaż energii elektrycznej, 37 serwis i naprawa instalacji,
urządzeń i maszyn do produkcji energii, instalacja, czyszczenie i naprawa kotłów wraz z ich urządzeniami pomocniczymi, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie urządzeń do wentylacji, instalacja,
naprawa i serwisowanie dmuchaw, podgrzewaczy powietrza elektrofiltrów, odżużlaczy, kruszarek młotkowych, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie kanałów powietrza i spalin, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie turbozespołów i ich urządzeń
pomocniczych, instalacja, naprawa, konserwacja pomp, instalacja,
naprawa i konserwacja rurociągów, systemów rurociągów i sieci rozdzielczych, naprawa i konserwacja armatury instalacji wodnych i parowych, naprawa i konserwacja skraplaczy, montaż i naprawa instala-
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cji kanalizacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej,
klimatyzacyjnej oraz wodociągowej, montaż i naprawa instalacji
do zaopatrzenia w wodę, montaż i naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, naprawa i konserwacja maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, naprawa i konserwacja instalacji odpopielania i odżużlania, naprawa i konserwacja instalacji nawęglania, naprawa i konserwacja instalacji biomasy, naprawa i konserwacja transporterów
(przenośników), naprawa i konserwacja zbiorników zasobnikowych,
montaż, naprawa, konserwacja i serwis urządzeń i instalacji elektrycznych, montaż, naprawa, konserwacja, renowacja i serwis instalacji,
sieci i infrastruktury elektrycznych, naprawa i konserwacja silników,
transformatorów, rozdzielnic elektrycznych, montaż, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, wykonywanie czynności
łączeniowych urządzeń elektroenergetycznych, cieplnomechanicznych i gazowych, konserwacja i sprawdzanie systemu przekazu łączności z monitorowanych kotłowni, wykonywanie, instalacja, naprawa
i konserwacja układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
w zakresie obwodów pomiarowych, zabezpieczeniowych, sygnalizacji i sterowania oraz układów automatyki i automatycznej regulacji,
naprawa i konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych i ich części, instalowanie, naprawa i konserwacja sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji nośnych
sieci i wiezłów ciepłowniczych, konserwacja i usuwanie awarii na systemach monitorowania sieci i wiezłów ciepłowniczych, konserwacja
i remonty budowlane komór ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, pompowni, płukanie chemiczne sieci ciepłowniczych i wymienników ciepła, wykonywanie odgałęzień w sieciach ciepłowniczych, naprawa i konserwacja układów pompowo – ciśnieniowych,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczej i sanitarnej, serwis i wymiana urządzeń pomiarowo-ciśnieniowych, serwisowanie urządzeń
dźwignicowych, naprawa i konserwacja instalacji przygotowania, podawania i dozowania mułu węglowego, naprawa i konserwacja instalacji odsiarczania spalin, naprawa i konserwacja instalacji rozpałkowych, naprawa i konserwacja instalacji transportów pneumatycznych,
naprawa i konserwacja instalacji olejowych, usługi ślusarskie i spawalnicze w zakresie napraw, regeneracja urządzeń i maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracja podzespołów i elementów
urządzeń i armatury, instalowanie, naprawa, konserwacja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego,
wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, obsługa i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem i obsługa operatorska przenośników, ładowarek-zwałowarek, kruszarek młotkowych, stołów wibracyjnych,
wag przemysłowych, wózków wygarniających, maszyn do kopania,
wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, obsługa urządzeń nawęglania i odpopielania, obsługa układów hermetyzacji, obsługa bynkrów szczelinowych, obsługa urządzeń ładowarko–zwałowarek i wywrotnic wagonowych, obsługa urządzeń wózków wygarniających,
obsługa urządzeń instalacji podawania biomasy, obsługa bocznicy
kolejowej, konserwację kozłów oporowych, konserwacja, naprawa
i czyszczenie zbiorników magazynowych i zasobnikowych, naprawa,
konserwacja i renowacja taboru kolejowego, torów kolejowych
i bocznic kolejowych, budowanie linii kolejowych, prefabrykacja
i montaż konstrukcji stalowych, w zakresie mostów i estakad oraz
konstrukcji budynków, prefabrykacja i montaż urządzeń transportu
paliw stałych, w tym przenośników taśmowych, stacji rozładunkowych, zbiorników magazynujących i węzłów przesypowych, budowa
dróg, stawianie fundamentów, wiercenie studni, usługi rozbiórkowe
i wyburzeniowe obiektów budowlanych, nadzór nad wyburzaniem
budynków, wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, montaż
rusztowań, szalowanie wykopów, usługi w zakresie remontów budynków, usługi budowlane, w tym usługi wykonywania instalacji budowlanych, tynkowanie, usługi pokrywania powierzchni podłogowych, usługi tapetowania i pokrywania ścian (oblicowania ścian),
usługi malowania i szklenia, usługi robót budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, budowa obiektów budowlanych, obiektów mostowych, obiektów inżynierskich, linii elektroenergetycznych, rurociągów, infrastruktury drogowej i szynowej,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, instalacja odgromników, instalacje monitoringu stanu sieci ciepłowniczych i węzłów, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja urządzeń i systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji cieplnej, gazowej i klimatyzacyjnej,
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konserwacja, serwis i naprawa pojazdów i maszyn, naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, usługi stolarki budowlanej,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, usługi
instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia przemysłowego, 39 składowanie i magazynowanie, składowanie żużla, składowanie węgla, transport wewnętrzny na składowisko, załadunek
i rozładunek towarów, załadunek i rozładunek węgła, mułu i biomasy,
żużla, wywóz i załadunek nadgabarytu oraz zanieczyszczeń, obsługa
stacji używanych do celów transportowych, transport towarów, transport osób, transport pasażerski, transport specjalistyczny materiałów
sypkich, materiałów gabarytowych, sorbentów, popiołów, transport
materiałów budowlanych, transport maszyn i urządzeń specjalistycznych, usługi ładowania, transport towarów pojazdami specjalizowanymi, pakowanie towarów, transport ładunków, wynajmowanie i wypożyczanie pojazdów kolejowych i linii kolejowych, wynajmowanie
i wypożyczanie pojazdów specjalistycznych, obsługa ruchu przez dyżurnego ruchu kolejowego, transport paliw i energii, usługi dystrybucji paliw i energii, magazynowanie paliw, magazynowania energii
elektrycznej i cieplnej, przechowywanie energii i paliw, usługi w zakresie: transmisji, przesyłania, dostawy, dostarczania i dystrybucji
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja i dostarczanie w wodę, 40 obróbka skrawaniem części dla osób trzecich, obróbka odpadów
przemysłowych, spawanie, przetwarzanie węgla, przetwarzanie materiałów paliwowych, rafinacja paliw, wytwarzanie i przetwarzanie
energii, wynajem transformatorów elektrycznych, obróbka metali
i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów
metalowych, przetwarzanie odpadów, recykling odpadków i odpadów, usługi przetwarzania surowców wtórnych, w tym w celu pozyskiwania energii, 42 usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, pomiary przeciwporażeniowe i stanu izolacji na instalacjach
elektrycznych, wykonywanie pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii, programowanie sterowników wykorzystywanych
w systemach sterowania procesami przemysłowymi, obsługa systemów sterowania odpowiadających za sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego, Parametryzacja układów regulacyjnych węzłów
cieplnych opartych o regulatory pogodowe, kontrola i testowanie jakości, certyfikacja, usługi testowania maszyn i urządzeń, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, kontrola maszyn i urządzeń
przemysłowych, usługi ważenia przemysłowego, kontrola jakości
w zakresie systemów komputerowych, testowanie systemów alarmowych i monitorujących, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa i programów komputerowych związanych z branżą
energetyczną, opracowanie systemów do zarządzania energią i prądem, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, obsługa techniczna systemu tłumienia wybuchu, obsługa techniczna systemu wykrywania i gaszenia iskier, kontrola nawierzchni
torowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, usługi w zakresie inspekcji technicznej, prowadzenie dokumentacji technicznej bocznic
kolejowych, usługi pomiarowe i oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów pomiarowych, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące energii
elektrycznej, usługi badania i analizy techniczne, usługi w zakresie
architektury, usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo
techniczne, usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi realizacji projektów budowlanych związane ze wznoszeniem budynków.

(111) 306855
(220) 2016 12 27
(210) 465677
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) BUDZOWSKI PIOTR HELPA, Henryków-Urocze, PL.
(540) CZARY MAMY
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 01.01.02
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.

(111) 306856
(220) 2016 12 27
(210) 465678
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) BUDZOWSKI PIOTR HELPA, Henryków-Urocze, PL.
(540) HELPA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 05.03.22, 03.13.01, 26.01.15, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
szkodników, fungicydy, herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.
(111) 306857
(220) 2017 01 03
(210) 465895
(151) 2018 02 12
(441) 2017 08 07
(732) KASZKIEWICZ ANDRZEJ F.H.U. KACHUL, Gniezno, PL.
(540) POLFRYZ KOSMETYKI PROFESJONALNE
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, niebieski, szary
(531) 25.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: kosmetyków, akcesoriów, materiałów jednorazowych, urządzeń oraz mebli kosmetycznych jak i fryzjerskich.
(111) 306858
(220) 2016 11 21
(210) 465976
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) SZUBA PRZEMYSŁAW JACEK, Dobra-Nowiny, PL.
(540) HTB
(510), (511) 9 urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, instalacje
elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, programy komputerowe nagrane, urządzenia do zdalnego sterowania, programy monitorująco-sterujące komputerowe, nagrane, programy komputerowe
[software ładowalny], 42 elektroniczna konwersja danych lub programów, audyt energetyczny, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramo-
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wanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne].

(111) 306859
(220) 2017 01 26
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) GMINA WOLBROM, Wolbrom, PL.
(540)
(540)

(210) 466748

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały, beżowy
(531) 24.01.05, 24.01.08, 02.01.01, 02.01.23, 24.09.03, 24.09.11, 29.01.14
(510), (511) 14 medale, medaliony, breloki, breloczki, breloczki
ozdobne do kluczy, emblematy, zegarki, koperty do zegarków, zegary,
spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, ozdoby do mundurów z metali szlachetnych, statuetki, 16 adresatki, afisze, plakiety,
znaczki pocztowe, almanachy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, koszulki na dokumenty,
przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów
i ołówków, temperówki, wieczne pióra, kredki, pędzle, akwarele, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty,
segregatory, fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, publikacje o tematyce samorządowej i dokumentujące dzieje
życia lokalnej społeczności, czasopisma, gazety i dzienniki o tematyce
samorządowej i lokalnej, podręczniki i książki o tematyce samorządowej i dokumentujące dzieje życia lokalnej społeczności, zakładki
od książek, fotografie, papier listowy, pudełka kartonowe lub papierowe, zszywki biurowe, 24 sztandary, chorągwie, chorągwie każdego typu, flagi, 25 odzież, obuwie, nakrycia, mundury, kurtki, bluzy,
podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, rękawiczki,
marynarki, spodnie, garnitury, kamizelki, bezrękawniki, buty, półbuty,
paski, pantofle, klapki, sandały, getry, czapki, czapki z daszkiem, odzież
sportowa, stroje i kostiumy do pływania, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, nauszniki, palta, peleryny, skarpetki, żakiety, pasy i paski
z materiałów tekstylnych, 35 usługi promocji i reklamy w szczególności regionu, walorów turystycznych, przedsiębiorczości i zasobów
personalnych społeczności lokalnej, reklama billboardowa, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badanie
opinii publicznej, powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 41 usługi edukacyjne, kształcenie praktyczne, informacja
o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, posiedzeń, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw kulturalnych,
informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi
artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych,
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usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie tekstów o tematyce edukacyjnej,
produkcja filmów o tematyce edukacyjnej, produkcja programów i audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przebiegu przyjęć, tłumaczenia tekstów innych niż
reklamowe, ustanawiania i wręczania nagród za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej, 45 usługi prawnicze,
usługi doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
prawa lokalowego, mieszkaniowego, budowlanego, reprezentowanie
interesów prawnych pracowników, opracowywanie przedsięwzięć
dotyczących usług w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób
i grup społecznych, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne.

(111) 306860
(220) 2017 01 27
(210) 466763
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) polędwica z pasieki
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 306861
(220) 2017 01 27
(210) 466770
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) szynka z pasieki
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 306862
(220) 2017 02 01
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 07
(732) KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KDM INSTALACJE
(540)

(210) 466982

Kolor znaku: czerwony, granatowy, niebieski, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, naprawa
i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur
kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja urządzeń do chłodzenia,
instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji
grzewczej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia,
naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemysłowych), regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie
urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 42 projektowanie techniczne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie architektoniczne.
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(111) 306863
(220) 2017 02 01
(210) 466993
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Time MILK & HAZELNUT hazelnut cream filled
wafer with a chocolate covering
(540)

Kolor znaku: srebrny, biały, złoty, ciemnoczerwony, różowy,
brązowy, zielony, czerwony, żołty
(531) 05.07.06, 05.13.25, 08.01.11, 24.09.02, 24.09.09, 25.01.15,
27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka, batony.
(111) 306864
(220) 2017 02 02
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 07
(732) KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRUPA KDM
(540)

(210) 467023

Kolor znaku: granatowy, czerwony, niebieski, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, naprawa
i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur
kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja urządzeń do chłodzenia,
instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji
grzewczej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia,
naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemysłowych), regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie
urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 42 projektowanie techniczne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie architektoniczne.
(111) 306865
(220) 2017 02 08
(210) 467239
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) EKOTECH-INŻYNIERIA POPIOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tefra IN
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.01.06, 26.01.22, 26.03.01, 26.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
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pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
19 materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały budowlane niemetalowe.

(111) 306866
(220) 2017 02 13
(151) 2018 01 29
(441) 2017 06 19
(732) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy, PL.
(540)
(540)

(210) 467485

(531) 03.01.15
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina [odzież],
35 reklama.
(111) 306867
(220) 2017 02 13
(151) 2018 01 29
(441) 2017 06 19
(732) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy, PL.
(540)
(540)

(210) 467486

(531) 03.13.01
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina [odzież],
35 reklama.
(111) 306868
(220) 2017 02 17
(210) 467768
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 16
(732) SUZDALEWICZ RYSZARD SUREX-FIRMA RODZINNA,
Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, szary, zielony,
żółty, niebieski, pomarańczowy, jasnoróżowy
(531) 02.01.27, 01.15.05, 01.15.07, 05.01.02, 05.01.10, 06.19.19, 29.01.15
(510), (511) 13 artykuły pirotechniczne (sztuczne ognie, zimne
ognie), 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów pirotechnicznych (sztucznych ogni, zimnych ogni) dla osób trzecich.
(111) 306869
(220) 2017 02 17
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.

(210) 467814
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(540) Cukier Relaks
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 cukier, cukier trzcinowy, cukier biały.
(111) 306870
(220) 2017 02 20
(210) 467847
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) BIŁYK MAREK, Lublin, PL.
(540) HOTEL KAZIMIERZÓWKA
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, udostępnianie sal konferencyjnych, 44 usługi spa, zabiegi kosmetyczne,
masaże.
(111) 306871
(220) 2017 02 21
(210) 467956
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce, PL.
(540) terrapreta
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom),
podłoża hodowlane, nawozy, środki ochrony roślin, odżywki dla roślin, środki do regulacji, pobudzania, wspomagania wzrostu roślin,
preparaty stosowane w uprawie roślin, ziemia do upraw, 5 biocydy,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki
chwastobójcze zbożowego, środki chwastobójcze, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom, 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) 306872
(220) 2017 02 21
(210) 467957
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce, PL.
(540) orgterra
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom),
podłoża hodowlane, nawozy, środki ochrony roślin, odżywki dla roślin, środki do regulacji, pobudzania, wspomagania wzrostu roślin,
preparaty stosowane w uprawie roślin, ziemia do upraw, 5 biocydy,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki
chwastobójcze zbożowego, środki chwastobójcze, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom, 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) 306873
(220) 2017 02 28
(210) 468279
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) MEETING PLANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MICE & More
(510), (511) 35 organizowanie konkursów w celach reklamowych,
marketing Internetowy, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnienie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
umieszczanie reklam, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), promocja sprzedaży, promocja [reklama] koncertów,
promocja [reklama] podróży, zarządzanie promocją sławnych osób,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie konkursów [Edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], prowa-
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dzenie konkursów w Internecie, organizowanie Gal w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez
edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo
w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie
informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, doradztwo w zakresie szkoleń, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń online, zapewnienie
obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie koncertami,
zarządzanie usługami edukacyjnymi, organizowanie zawodów sportowych .

(111) 306874
(220) 2017 02 28
(210) 468280
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 16
(732) MEETING PLANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Power Awards
(510), (511) 35 Organizowanie konkursów w celach reklamowych,
Marketing Internetowy, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnienie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
Umieszczanie reklam, 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych,
Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie
konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizacja i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Prowadzenie konkursów w Internecie, Organizowanie Gal w celach rozrywkowych, Organizowanie konferencji, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie
imprez edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji.
(111) 306875
(220) 2017 03 06
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) PM Tobakk Norge AS, Oslo, NO.
(540) h. Petterøe
(540)

(210) 468480

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń surowy lub przetworzony, wyroby tytoniowe,
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów leczniczych),
papierosy elektroniczne, wyroby tytoniowe przeznaczone do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i ich części do podgrzewania
papierosów lub tytoniu w celu uwolnienia zawierającego nikotynę
aerozolu do wdychania, płynne roztwory nikotyny do użytku w papierosach elektronicznych, artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy
papierosowe, filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki nie z metali szlachetnych, ich stopów oraz nie pokryte nimi,
fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów’, zapalniczki,
zapałki.
(111) 306876
(220) 2017 03 07
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) SCORPIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sophia

(210) 468550
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(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 306877
(220) 2017 03 15
(210) 468895
(151) 2018 02 02
(441) 2017 07 31
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) O! SHOP ORLEN
(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki chemiczne
do paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, chemiczne dodatki do paliw przeciw zamarzaniu, dodatki chemiczne do zwiększania
liczby oktanowej paliwa, dodatki chemiczne do środków czyszczących stosowanych w układzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne
do użytku w paliwach w celu powstrzymywaniu korozji, preparaty
chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu
zwalczania zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn hamulcowy, 3 olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące,
środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania do celów
domowych i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia, wata
kosmetyczna, 5 środki dezynfekcyjne, środki dietetyczne do celów
leczniczych, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt, podpaski higieniczne, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi,
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, majtki higieniczne, bandaże higieniczne, pieluchy, opaski higieniczne, środki owadobójcze,
8 maszynki do golenia, zestawy do golenia, nożyki do golenia, widelce i łyżki, 9 nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, gry wideo
nagrane na dysku jako oprogramowanie komputerowe, gry w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
11 urządzenia oświetleniowe, grzewcze, wytwarzające parę, urządzenia do gotowania, chłodzenia, suszenia, wietrzenia i przewodzenia wody a także urządzenia sanitarne, 14 wyroby jubilerskie, zegary,
zegarki, przyrządy chronometryczne, 16 papier, dzienniki, czasopisma, papeteria, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, pieluszki
jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, kalendarze, obrusy papierowe, broszury,
emblematy, etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety,
indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, litografie, mapy, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, 18 parasole
zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, skórzane torby, walizy i aktówki,
wyroby rymarskie ze skóry oraz z imitacji skóry, torby uniwersalne,
torby sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramie, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubeczki, filiżanki, szklanki
do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary zawarte w klasie 21, 28 ozdoby choinkowe, gry planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki, karty
do gry, 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki,
dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa, konserwowane,
suszone, gotowane, konfitury, dżemy, galaretki, żelatyna, konfitury,
konserwy, pikle, wędliny, jogurty, sałatki, humus, chipsy, puddingi
na bazie mleka, desery owocowe, desery jogurtowe, schłodzone
desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, zupy,
sery, kefiry, mleko, śmietana, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych,
przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski ziemniaczane,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców, kandyzowane przekąski owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania
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skłądające się głównie z mięsa, kostki bulionowe, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, kisiel, budyń,
sosy do sałat, chałwa, galaretki owocowe i spożywcze jako słodycze,
hot-dogi, gofry, guma do żucia, muesli, pierogi, wyroby garmażeryjne, naleśniki, kanapki, paszteciki, gotowe dania z makaronu, gotowe
dania z ryżu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie skłądające
się z makaronów, makaron instant do gotowania, 31 świeże owoce,
warzywa, nasiona, kwiaty, orzechy, 32 wody mineralne, gazowane
i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów bezalkoholowych, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, 33 wina, wódki, spirytus, koniaki,
34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły dla
palących, 35 pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, chemii gospodarczej, komputerowej, audio-video,
naukowej, elektronicznej, samochodowej, rowerowej, tytoniowej,
alkoholowej, odzieżowej, jubilerskiej, medycznej, skórzanej, dekoracji wnętrz, zabawkarskiej, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzenie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych.

(111) 306878
(220) 2017 05 15
(210) 469419
(151) 2018 01 23
(441) 2017 08 16
(732) KAJSTURA JACEK TOTAL, Pszczyna, PL.
(540) BIOFIT
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy mineralne
do żywności, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki dietetyczne, suplementy diety
do użytku dietetycznego, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, napoje z dodatkami dietetycznymi, mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin.
(111) 306879
(220) 2017 03 31
(210) 469782
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) Altera Corporation, San Jose, US.
(540) HYPERFLEX
(510), (511) 9 półprzewodniki, układy scalone, programowalne logiczne układy scalone, mikroprocesory, oprogramowanie komputerowe do stosowania w projektowaniu i obsłudze półprzewodników,
mikroprocesorów, układów scalonych i programowalnych logicznych układów scalonych.
(111) 306880
(220) 2017 04 03
(210) 469886
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) REMSOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław, PL.
(540) REMSOD
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny, części maszyn i urządzeń do celów przemysłowych: alternatory jako generatory prądu przemiennego, bębny,
cylindry, dmuchawy, filtry, gaźniki, koła, kondensatory pary, kotły
maszynowe parowe, łożyska, pasy do maszyn, pokrywy, pompy, prasy, przekładnie do maszyn, przenośniki taśmowe, kubełkowe, ślimakowe i zgrzebłowe, regulatory, rurowe transportery pneumatyczne,
rury kotłów, separatory, sita, sprężarki doładowujące, suwnice pomostowe, tłoki, turbosprężarki, urządzenia podnośnikowe, wały korbowe, wirniki do kompresorów, zawory, zespoły kół zębatych, żurawie
jako urządzenia do podnoszenia i wyciągania, silniki i części silników
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napędowych innych niż do pojazdów lądowych: cylindry, konwertory paliwa do silników spalinowych, rozruszniki silników, skrzynie
biegów i sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 11 urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do wytwarzania pary, aparatura i urządzenia chłodnicze, urządzenia i instalacje do suszenia, aparatura do wentylacji dla klimatyzacji, Instalacje
do zaopatrywania w wodę, parowniki, generatory gazu, grzejniki,
grzejniki elektryczne, grzejniki do centralnego ogrzewania, kolumny
destylacyjne, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły grzewcze, piece wapienne, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, wyciągi, zasobniki pary, zbiorniki ciśnieniowe wody, 37 usługi w zakresie montażu, instalacji, konserwacji,
naprawy oraz modernizacji urządzeń przemysłowych i aparatów dla
przemysłu chemicznego: aparatów wyparnych, krystalizatorów, wirników sprężarek garów, przenośników kubełkowych, ślimakowych,
taśmowych i zgrzebłowych, ześlizgów spiralnych, przesypów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych do materiałów trujących,
żrących i zapalnych, aparatów kolumnowych, rurociągów przesyłowych, kompleksowe remonty pieców, elementów i mechanizmów
pieców wapiennych, silników i turbin z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, remonty i modernizacje
systemów walcowych i filtracyjnych, demontaże i montaże kolumn
karbonizacyjnych, naprawy suwnic, żurawi i podestów ruchomych,
remonty i serwis instalacji chemicznych, usługi budowlano-montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych
z przygotowaniem terenu pod budowę, wznoszeniem obiektów
budowlanych lub ich części, roboty inżynieryjne lądowe i wodne,
wykonywanie instalacji budowlanych: gazowych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, budowlane roboty izolacyjne, stawianie rusztowań, budowlane roboty wykończeniowe: murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo,
tapetowanie i oblicowywanie ścian, zakładanie stolarki budowlanej,
czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, instalowanie
komputerów i instalacji komputerowych, 40 usługi w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych, skrawaniem: toczenie, frezowanie, dłutowanie, szlifowanie, wiercenie, usługi w zakresie obróbki
cieplnej metali: hartowanie, kucie, wyżarzanie, obróbka plastyczna
metali: ciecie, gięcie, walcowanie, wycinanie, usługi w zakresie obróbki chemicznej metali: galwanizacja i wytrawianie metali, nanoszenie powłok na metale, usługi kowalskie, ślusarskie i spawalnicze,
trasowanie laserem, obróbka drewna, usługi stolarsko-ciesielskie.

(111) 306881
(220) 2017 04 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ITMAGINATION Imagine it. Done.
(540)

(210) 469892

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, elektroniczne bazy
danych, komputerowe bazy danych, programy komputerowe do zarządzania sieciami, komputerowe oprogramowanie i programy użytkowe, aplikacje oprogramowania komputerowego, oprogramowanie zapisane na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych
sieci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki danych, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt komputerowy, sprzęt serwerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy,
urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, płyty (dyski) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt
i przyrządy do nagrywania, przewodzenia, przesyłania i/lub odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, publikacje elek-
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troniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, serwery w chmurze, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową,
przez domy sprzedaży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe,
sklepy internetowe programów komputerowych i oprogramowania
niezależnie od mediów rejestrujących i środków rozpowszechniania,
aplikacji oprogramowania komputerowego, programów użytkowych, oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach
lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, magnetycznych,
cyfrowych i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń
peryferyjnych do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane,
sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerowych, elektronicznych i/
lub telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu sieciowego, urządzeń do nagrywania, transmisji, reprodukcji dźwięku
i obrazu, dysków z nagraniami, nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magnetycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu i przyrządów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, odtwarzania dźwięku, obrazu, osprzętu do przetwarzania
danych, części, akcesoriów i pojedynczych elementów wymienionych wyżej towarów, publikacji elektronicznych, elektronicznych baz
danych, komputerowych baz danych, programów komputerowych
do zarządzania sieciami, doradztwo biznesowe w zakresie administrowania technologią informacyjną, analizy biznesowe, usługi zarządzania bazami danych, przetwarzanie danych, systematyzowanie
i analiza danych, sortowanie i edycja informacji w komputerowych
bazach danych, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, kompilacja danych matematycznych lub statystycznych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie, przechowywanie baz danych i zarządzanie nimi, udostępnianie danych
biznesowych, zarządzanie informacjami-bazami danych, gromadzenie danych, weryfikacja przetwarzania danych, skomputeryzowana
weryfikacja danych, analiza danych biznesowych, komputerowe przetwarzanie danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie baz danych, usługi przetwarzania
danych on-line, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia
danych do celów działalności gospodarczej, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność biznesowa wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi,
informacja o działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych, gospodarczych, handlowych on-line, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji o usługach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, badanie
rynku, analizy rynkowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing zespołów projektowych-Team Leasing, outsourcing działów i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstwa, doradztwo podatkowe, księgowość,
rachunkowość, analiza kosztów, outsourcing procesów biznesowych, audyt przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w mediach elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposażenia biurowego, public relations, usługi doradztwa
biznesowego, w tym związane z użytkowaniem i stosowaniem programów, oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe za pomocą
nośników reklamowych w dowolnej postaci, doradztwo, konsultacje
i informacje w zakresie wymienionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi gromadzenia i przesyłania danych, usługi
transmisji danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, przesyłanie informacji
przez sieci komputerowe, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiadomości on-line, wspomagane
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komputerowe przesyłanie wiadomości, usługi natychmiastowego
przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, międzynarodowy transfer danych, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audiowizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, elektroniczne przesyłanie danych, informacji, obrazów, zdjęć,
ilustracji przez światową sieć komputerową, przesyłanie danych
za pośrednictwem telekomunikacji, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie wymienionych usług, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenie, działalność szkoleniowa wspomagająca edukację, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w sieci Internet, usługi w zakresie
pozaszkolnych form edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
publikacje multimedialne, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające
proces kształcenia, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów
oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, także w zakresie komputerowego software i hardware,
produktów software wykorzystywanych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budżetowaniu, zarządzaniu finansami, działalności usługowej, a także stosowania programów oraz zintegrowanych
systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego
do zarządzania przedsiębiorstwami, aplikacjami biznesowymi, bazami danych, siecią informatyczną, administrowania platformami analityczno-raportującymi, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wymienione usługi świadczone między
innymi przez Internet, sieć www i/lub za pośrednictwem urządzeń
mobilnych i/lub sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne,
programowanie, projektowanie i tworzenie oprogramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, aplikacji użytkowych,
uaktualnianie, opracowywanie, wypożyczanie oprogramowania,
projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie
baz danych, w tym analitycznych, raportowych, usługi informatyczne w zakresie optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji
procesów biznesowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania
wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, tworzenie
oprogramowania związanego z projektowaniem modeli biznesowych, projektowanie hurtowni danych, datacenter jako usługa, tworzenie procesów integracji danych (ETL), instalacja i konfiguracja
platform analityczno -raportującej, projektowanie, instalacja i konfiguracja hurtowni danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie platformami analityczno-raportującymi, administrowanie i optymalizacja hurtowniami danych,
doradztwo w zakresie platform analityczno raportujących, hurtowni
danych i procesów integracji danych (ETL), usługi informatyczne oraz
oprogramowanie w zakresie Business lntelligence, w szczególności
w dziedzinie sprzedaży, logistyki, budżetowania, zarządzania finansami, wdrażanie oraz stosowanie systemów Business Intelligence
opartych o hurtownie danych, data warehouse, systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji, modelowania i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, projektowanie
oprogramowania wspierającego zarządzanie, usprawnianie procesów analizy informacji i podejmowania decyzji, tworzenie oprogramowania i systemów oraz realizacja projektów związanych z analityką biznesową, zarządzaniem danymi, przekształcaniem danych
w informacje, tworzeniem raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL (Extraction Transformation Loading), rozwiązań ładowania hurtowni danych oraz transformacji danych z heterogenicznych
źródeł danych, projektowanie i tworzenie hurtowni danych, w tym
systemów agregujących dane transakcyjne z różnych systemów, projektowanie i tworzenie systemów analitycznych (OLAP-On-line Analytical Processing), w tym rozwiązań do wielowymiarowej analizy
danych, projektowanie i tworzenie rozwiązań Data Mining, systemów predykcji oraz drążenia danych wspomagających proces podejmowania decyzji w oparciu o algorytmy, a także drzewa decyzyjne,
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sieci neuronowe czy szeregi czasowe, projektowanie i tworzenie
oprogramowania dotyczącego procesów biznesowych, w tym oprogramowania dedykowanego, a także wspierającego i optymalizującgo procesy biznesowe, integracja danych jako usługa, w tym łączenie
oraz integracja systemów (ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-Customer Relattonship Management, BI-Business Intelligence)
w oparciu o różne technologie oraz struktury danych, rozwiązania
B2B oparte o Service Oriented Architecture-implementowanie rozwiązań EDI (Electronic Data lnterchange), ECS (Enterprise Connectivity Solutions) jako usługa, integrowanie heterogeniczne rozwiązań
informatycznych wykorzystując Web Services oraz architekturę SOA
Service Oriented Architecture jako usługa, projektowanie i tworzenie
oprogramowania i systemów wspierających zarządzanie projektami,
zasobami oraz budżetem-Enterprise Project Management, tworzenie oprogramowania w zakresie projektowania, optymalizacji i budowy procesów biznesowych, a także wniosków urlopowych, integracji zewnętrznych aplikacji i wielu źródeł danych-SharePoint,
usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie
komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, monitorowania, administracji i zarządzania publicznego i prywatnego cloud computing, chmura obliczeniowa
(Cloud Computing) w modelu oprogramowanie jako usługa, platforma jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi sieciowe: tworzenie
Wirtualnych Sieci Prywatnych (VPN), audyt informatyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności gospodarczej,
dostarczanie skomputeryzowanych informacji do wykorzystania
w działalności gospodarczej, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie dedykowanych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwienie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie jako usługa SaaS, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, rozwój i wdrażanie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, usługi
hurtowni danych, składowanie danych, opracowywanie i wynajem
systemów przechowywania danych, kompilacja programów do przetwarzania danych, usługi w zakresie technologii informatycznych,
komputerowych i systemów aplikacyjnych, planowanie i projektowanie sieci komputerowych, platform produkcyjnych, usługi w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, usługi w zakresie wirtualnej infrastruktury, serwerów, pamięci
masowej, sieci komputerowych, usługi informatyczne w zakresie fizycznej infrastruktury, administrowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtualną i fizyczną infrastrukturą informatyczną, serwerami, siecią komputerową, usługi wirtualizacji rozwiązań IT, audyt usług oraz
rozwiązań informatycznych, doradztwo dotyczące systemów oraz
infrastruktury IT, zarządzanie projektami IT, usługi zarządzania serwerami, IT consulting, wynajem i dzierżawa komputerów, zarządzanie urządzeniami informatycznymi, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi wsparcia technicznego dla infrastruktury wirtualnej
i fizycznej, usługi związane z integracją oprogramowania, w tym automatyzujące poszczególne funkcje gospodarcze przedsiębiorstw,
dostawa usług aplikacyjnych (Application Service Provider-ASP),
udostępnianie oprogramowania pośredniczącego do opracowywania aplikacji, projektowanie oprogramowania zarządzającego systemami komputerowymi, zdalne monitorowanie systemami komputerowymi, opracowywanie projektów technicznych, wypożyczanie
serwerów, wypożyczanie komputerów, utrzymywanie, tworzenie, administrowanie i zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego, usługi consultingowe w zakresie informatyki, udostępnianie zasobów serwerów, hosting serwerów i aplikacji, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
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graficzne, powielanie oprogramowania komputerowego, konsultacje
i pomoc techniczna w zakresie systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego, sporządzania, zastosowania programów
komputerowych, oprzyrządowania komputerowego, projektowanie
komputerowych sieci i cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
dla sieci publicznych i prywatnych, projektowanie komputerowych
baz danych, usługi informatyka, usługi administratora systemów informatycznych, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwerów,
sieci komputerowe, doradztwo w zakresie informatyki, zarządzanie
stronami internetowymi, badania oraz usługi naukowe, techniczne
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe
z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych, usługi specjalistycznego projektowania, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie
informatyki i systemów komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych,
eksploracja danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, wymienione usługi świadczone między innymi przez Internet, sieć www, a także za pośrednictwem urządzeń
mobilnych, sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie wymienionych usług.

(111) 306882
(220) 2017 04 03
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ITMAGINATION
(540)

(210) 469894

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, elektroniczne bazy
danych, komputerowe bazy danych, programy komputerowe do zarządzania sieciami, komputerowe oprogramowanie i programy użytkowe, aplikacje oprogramowania komputerowego, oprogramowanie zapisane na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych
sieci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki danych, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt komputerowy, sprzęt serwerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy,
urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, płyty (dyski) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt
i przyrządy do nagrywania, przewodzenia, przesyłania i/lub odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, serwery w chmurze, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową,
przez domy sprzedaży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe,
sklepy internetowe programów komputerowych i oprogramowania
niezależnie od mediów rejestrujących i środków rozpowszechniania,
aplikacji oprogramowania komputerowego, programów użytkowych, oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach
lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, magnetycznych,
cyfrowych i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń
peryferyjnych do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane,
sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerowych, elektronicznych i/
lub telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu sieciowego, urządzeń do nagrywania, transmisji, reprodukcji dźwięku
i obrazu, dysków z nagraniami, nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magnetycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu i przyrządów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, odtwarzania dźwięku, obrazu, osprzętu do przetwarzania
danych, części, akcesoriów i pojedynczych elementów wymienionych wyżej towarów, publikacji elektronicznych, elektronicznych baz
danych, komputerowych baz danych, programów komputerowych
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do zarządzania sieciami, doradztwo biznesowe w zakresie administrowania technologią informacyjną, analizy biznesowe, usługi zarządzania bazami danych, przetwarzanie danych, systematyzowanie
i analiza danych, sortowanie i edycja informacji w komputerowych
bazach danych, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, kompilacja danych matematycznych lub statystycznych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie,
przechowywanie baz danych i zarządzanie nimi, udostępnianie danych biznesowych, zarządzanie informacjami-bazami danych, gromadzenie danych, weryfikacja przetwarzania danych, skomputeryzowana weryfikacja danych, analiza danych biznesowych, komputerowe
przetwarzanie danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych baz danych, tworzenie baz danych, usługi przetwarzania danych on-line, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia
danych do celów działalności gospodarczej, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność biznesowa wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi,
informacja o działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych, gospodarczych, handlowych on-line, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji o usługach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, badanie
rynku, analizy rynkowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing zespołów projektowych-Team Leasing, outsourcing działów i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstwa, doradztwo podatkowe, księgowość,
rachunkowość, analiza kosztów, outsourcing procesów biznesowych, audyt przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w mediach elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposażenia biurowego, public relations, usługi doradztwa
biznesowego, w tym związane z użytkowaniem i stosowaniem programów, oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe za pomocą
nośników reklamowych w dowolnej postaci, doradztwo, konsultacje
i informacje w zakresie wymienionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi gromadzenia i przesyłania danych, usługi
transmisji danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, przesyłanie informacji
przez sieci komputerowe, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiadomości on-line, wspomagane
komputerowe przesyłanie wiadomości, usługi natychmiastowego
przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, międzynarodowy transfer danych, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audiowizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, elektroniczne przesyłanie danych, informacji, obrazów, zdjęć,
ilustracji przez światową sieć komputerową, przesyłanie danych
za pośrednictwem telekomunikacji, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie wymienionych usług, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenie, działalność szkoleniowa wspomagająca edukację, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w sieci Internet, usługi w zakresie
pozaszkolnych form edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
publikacje multimedialne, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające
proces kształcenia, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów
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oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, także w zakresie komputerowego software i hardware,
produktów software wykorzystywanych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budżetowaniu, zarządzaniu finansami, działalności usługowej, a także stosowania programów oraz zintegrowanych
systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego
do zarządzania przedsiębiorstwami, aplikacjami biznesowymi, bazami danych, siecią informatyczną, administrowania platformami analityczno-raportującymi, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wymienione usługi świadczone między
innymi przez Internet, sieć www i/lub za pośrednictwem urządzeń
mobilnych i/lub sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne,
programowanie, projektowanie i tworzenie oprogramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, aplikacji użytkowych,
uaktualnianie, opracowywanie, wypożyczanie oprogramowania,
projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie
baz danych, w tym analitycznych, raportowych, usługi informatyczne w zakresie optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji
procesów biznesowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania
wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, tworzenie
oprogramowania związanego z projektowaniem modeli biznesowych, projektowanie hurtowni danych, datacenter jako usługa, tworzenie procesów integracji danych (ETL), instalacja i konfiguracja
platform analityczno-raportującej, projektowanie, instalacja i konfiguracja hurtowni danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie platformami analityczno-raportującymi, administrowanie i optymalizacja hurtowniami danych,
doradztwo w zakresie platform analityczno raportujących, hurtowni
danych i procesów integracji danych (ETL), usługi informatyczne oraz
oprogramowanie w zakresie Business lntelligence, w szczególności
w dziedzinie sprzedaży, logistyki, budżetowania, zarządzania finansami, wdrażanie oraz stosowanie systemów Business Intelligence
opartych o hurtownie danych, data warehouse, systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji, modelowania i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, projektowanie
oprogramowania wspierającego zarządzanie, usprawnianie procesów analizy informacji i podejmowania decyzji, tworzenie oprogramowania i systemów oraz realizacja projektów związanych z analityką biznesową, zarządzaniem danymi, przekształcaniem danych
w informacje, tworzeniem raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL (Extraction Transformation Loading), rozwiązań ładowania hurtowni danych oraz transformacji danych z heterogenicznych
źródeł danych, projektowanie i tworzenie hurtowni danych, w tym
systemów agregujących dane transakcyjne z różnych systemów, projektowanie i tworzenie systemów analitycznych (OLAP-On-line Analytical Processing), w tym rozwiązań do wielowymiarowej analizy
danych, projektowanie i tworzenie rozwiązań Data Mining, systemów predykcji oraz drążenia danych wspomagających proces podejmowania decyzji w oparciu o algorytmy, a także drzewa decyzyjne,
sieci neuronowe czy szeregi czasowe, projektowanie i tworzenie
oprogramowania dotyczącego procesów biznesowych, w tym oprogramowania dedykowanego, a także wspierającego i optymalizującgo procesy biznesowe, integracja danych jako usługa, w tym łączenie
oraz integracja systemów (ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-Customer Relattonship Management, BI-Business Intelligence)
w oparciu o różne technologie oraz struktury danych, rozwiązania
B2B oparte o Service Oriented Architecture-implementowanie rozwiązań EDI (Electronic Data lnterchange), ECS (Enterprise Connectivity Solutions) jako usługa, integrowanie heterogeniczne rozwiązań
informatycznych wykorzystując Web Services oraz architekturę SOA
Service Oriented Architecture jako usługa, projektowanie i tworzenie
oprogramowania i systemów wspierających zarządzanie projektami,
zasobami oraz budżetem-Enterprise Project Management, tworzenie oprogramowania w zakresie projektowania, optymalizacji i budowy procesów biznesowych, a także wniosków urlopowych, integracji zewnętrznych aplikacji i wielu źródeł danych-SharePoint,
usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie
komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, monitorowania, administracji i zarządzania publicznego i prywatnego cloud computing, chmura obliczeniowa
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(Cloud Computing) w modelu oprogramowanie jako usługa, platforma jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi sieciowe: tworzenie
Wirtualnych Sieci Prywatnych ( VPN ), audyt informatyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności gospodarczej,
dostarczanie skomputeryzowanych informacji do wykorzystania
w działalności gospodarczej, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie dedykowanych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
umożliwienie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie jako usługa
SaaS, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, rozwój i wdrażanie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, usługi hurtowni danych, składowanie danych, opracowywanie i wynajem systemów przechowywania danych, kompilacja
programów do przetwarzania danych, usługi w zakresie technologii
informatycznych, komputerowych i systemów aplikacyjnych, planowanie i projektowanie sieci komputerowych, platform produkcyjnych, usługi w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego
i sieci komputerowych, usługi w zakresie wirtualnej infrastruktury,
serwerów, pamięci masowej, sieci komputerowych, usługi informatyczne w zakresie fizycznej infrastruktury, administrowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtualną i fizyczną infrastrukturą informatyczną, serwerami, siecią komputerową, usługi wirtualizacji
rozwiązań IT, audyt usług oraz rozwiązań informatycznych, doradztwo dotyczące systemów oraz infrastruktury IT, zarządzanie projektami IT, usługi zarządzania serwerami, IT consulting, wynajem i dzierżawa komputerów, zarządzanie urządzeniami informatycznymi,
usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi wsparcia technicznego
dla infrastruktury wirtualnej i fizycznej, usługi związane z integracją
oprogramowania, w tym automatyzujące poszczególne funkcje gospodarcze przedsiębiorstw, dostawa usług aplikacyjnych (Application
Service Provider-ASP), udostępnianie oprogramowania pośredniczącego do opracowywania aplikacji, projektowanie oprogramowania
zarządzającego systemami komputerowymi, zdalne monitorowanie
systemami komputerowymi, opracowywanie projektów technicznych, wypożyczanie serwerów, wypożyczanie komputerów, utrzymywanie, tworzenie, administrowanie i zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego, usługi consultingowe w zakresie informatyki, udostępnianie zasobów serwerów,
hosting serwerów i aplikacji, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne, powielanie oprogramowania
komputerowego, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego, sporządzania, zastosowania programów komputerowych, oprzyrządowania
komputerowego, projektowanie komputerowych sieci i cyfrowych
systemów telekomunikacyjnych dla sieci publicznych i prywatnych,
projektowanie komputerowych baz danych, usługi informatyka, usługi administratora systemów informatycznych, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwerów, sieci komputerowe, doradztwo w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, badania
oraz usługi naukowe, techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe z dziedziny nauk przyrodniczych
i technicznych, usługi specjalistycznego projektowania, doradztwo,
konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki i systemów komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, eksploracja danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, wymienione usługi świadczone między innymi przez Internet, sieć
www, a także za pośrednictwem urządzeń mobilnych, sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług.
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(111) 306883
(220) 2017 09 14
(210) 476538
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 23
(732) LURSKI WACŁAW SOLVER, Kalwaria Zebrzydowska, PL.
(540) Fogel
(540)

(531) 03.07.21, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 wszelkie środki do prania, wspomagające pranie oraz
wszelkie środki do zmywania i czyszczenia, mydła w płynie i kostce,
sól ochronna, szampony i odżywki do włosów.
(111) 306884
(220) 2017 09 20
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OSTROWSKA URSZULA, Radzymin, PL.
(540) MniamMniam.pl
(540)

(210) 476696

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, błękitny, czarny
(531) 11.03.05, 11.03.09, 20.05.25, 25.07.01, 25.07.03, 26.01.01,
26.01.04, 26.07.05, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki,
biuletyny, publikacje drukowane, książki, podręczniki, 35 usługi marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, projektowanie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, prezentacja wiadomości,
tekstów i danych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub
treści audio-wizualne dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych,
usługi pisania bloga .
(111) 306885
(220) 2017 09 20
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) EUROBENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(540) Tiltex
(540)

(210) 476697

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe
maty tkane do użytku jako materiały geotekstylne, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem
szklanym.
(111) 306886
(220) 2013 12 16
(210) 422761
(151) 2018 02 02
(441) 2014 03 31
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) DERMALLIGENCE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 306887
(151) 2018 02 19

(220) 2013 12 24
(441) 2014 04 14

(210) 423254
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(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze-Osada, PL.
(540) velvet
(510), (511) 21 wyroby z tworzyw sztucznych dla gospodarstwa domowego jak: pojemniki, deski do krojenia w kuchni, sitka, spodki,
spodeczki, rękawice ochronne, gąbki dla celów domowych w postaci zmywaków, ściereczki gąbczaste, zmywaki z uchwytem, szczotki,
zmiotki, ścierki, ściereczki, klamerki, mopy, lejki, otwieracze do butelek, podstawki do jajek, miotły.
(111) 306888
(220) 2014 04 09
(210) 427281
(151) 2018 02 14
(441) 2014 07 21
(732) MANSO PAULINA GAŁAT, MARCIN GAŁAT SPÓŁKA JAWNA,
Brzesko, PL.
(540) MANSO
(510), (511) 34 papierosy elektroniczne, ustniki z bursztynu do papierosów, papierośnice, papierosy zawierające substytut tytoniu,
filtry do papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu,
nie do celów leczniczych.
(111) 306889
(220) 2014 05 30
(210) 429428
(151) 2018 02 16
(441) 2014 09 15
(732) KAMIONKA KRZYSZTOF DISCOVER TEAM, Warszawa, PL.
(540) LIDER MYŚLĄCY STRATEGICZNIE
(510), (511) 28 gry, karty do gry, żetony do gry, kości do gry, urządzenia do gry zawarte w tej klasie, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry planszowe, gry biznesowe, gry polegające na konstruowaniu, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie biznesu, outsourcing,
reklama, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, 41 usługi w zakresie edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, seminariów, kursów,
warsztatów, szkoleń, sympozjów, zjazdów, kształcenie, nauczanie,
nauczanie on-line, organizacja i prowadzenie kursów dla celów nauczania, kursów zawodowych, organizacja i prowadzenie szkoleń,
w tym szkoleń otwartych, zamkniętych, specjalistycznych, porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, w tym także przez sieci danych
lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-ïine, usługi gry świadczone on-line, usługi trenerskie, usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów za wyjątkiem tekstów reklamowych, książek, podręczników,
skryptów, materiałów do nauczania-także ich publikowanie elektroniczne on-line, organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
(111) 306890
(220) 2014 05 30
(210) 429429
(151) 2018 02 16
(441) 2014 09 15
(732) KAMIONKA KRZYSZTOF DISCOVER TEAM, Warszawa, PL.
(540) STRATEGICALLY THINKING LEADER
(510), (511) 28 gry, karty do gry, żetony do gry, kości do gry, urządzenia do gry zawarte w tej klasie, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry planszowe, gry biznesowe, gry polegające na konstruowaniu, 35 doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie biznesu, outsourcing, reklama, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 41 usługi w zakresie edukacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, seminariów, kursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, zjazdów, kształcenie,
nauczanie, nauczanie on-line, organizacja i prowadzenie kursów dla
celów nauczania, kursów zawodowych, organizacja i prowadzenie
szkoleń, w tym szkoleń otwartych, zamkniętych, specjalistycznych,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, w tym także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-ïine, usługi
gry świadczone on-line, usługi trenerskie, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, książek, podręczników, skryptów, materiałów
do nauczania-także ich publikowanie elektroniczne on-line, organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
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wych, 45 zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich,.

(111) 306891
(220) 2014 12 17
(210) 436924
(151) 2018 02 08
(441) 2015 03 30
(732) SHARDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SYSTEMIK 125 SL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, 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,, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 306892
(220) 2014 12 29
(151) 2018 02 12
(441) 2015 04 13
(732) GARYGA PIOTR WILTEX, Skórzewo, PL.
(540) WILTEX
(540)

(210) 437339

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 01.05.15, 27.05.01, 29.01.12, 01.05.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży odzieży, nakryć głowy,
obuwia.
(111) 306893
(220) 2015 02 20
(210) 439266
(151) 2018 02 16
(441) 2015 06 08
(732) MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Laski, PL.
(540) LASKI MEBLE
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, materace do łóżek, 35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,mebli, drewna, artykułów przemysłowych i nieżywnościowych, komputerów, sprzętutelekomunikacyjnego.
(111) 306894
(220) 2015 03 13
(210) 440187
(151) 2018 01 31
(441) 2015 06 22
(732) ALKSNIN PAWEŁ PABLO ALKSNINO, Kliniska Wielkie, PL.
(540) pracownia dobrych smaków
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w zakresie prowadzenia: kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, usługi w zakresie
zaopatrywania w żywność, kompleksowe usługi cateringowe.
(111) 306895
(220) 2015 03 13
(210) 440192
(151) 2018 01 31
(441) 2015 06 22
(732) GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) IGNIS Smart
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, drewno opałowe, granulowane trociny, wióry i odpady drzewne, materiały palne wytworzone z drewna.

(111) 306896
(220) 2015 03 13
(210) 440194
(151) 2018 01 31
(441) 2015 06 22
(732) GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) IGNIS Premium
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, drewno opałowe, granulowane trociny, wióry i odpady drzewne, materiały palne wytworzone z drewna.
(111) 306897
(220) 2015 03 13
(210) 440195
(151) 2018 01 31
(441) 2015 06 22
(732) GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) IGNIS
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, drewno opałowe, granulowane trociny, wióry i odpady drzewne, materiały palne wytworzone z drewna.
(111) 306898
(220) 2015 04 29
(210) 441927
(151) 2018 02 07
(441) 2015 08 17
(732) CARBO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ZIELONEJ GÓRZE, Zielona Góra, PL.
(540) c
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 celuloza, materiały filtrujące z ceramiki, dolomit, chlor,
glinokrzemian, katalizatory, krzem krystaliczny, kwasy, magnezyt,
manganian, siarka, spoiwa do betonu, wapń, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, oleje jako zestalone gazy do celów przemysłowych, 4 drewno opałowe, brykiety drewniane, smary, paliwa, ropa
naftowa, antracyt, węgiel brunamy, węgiel [paliwo], koks, 6 blacha,
dachówki metalowe, miedź surowa lub półprzetworzona, konstrukcje stalowe [budownictwo], mosiądz surowy lub półprzetworzony, stopy metali nieszlachetnych, żelazo, silosy metalowe,
7 maszyny do produkcji bitumu, frezarki, obrabiarki, pokrywy jako
części maszyn, przesiewacze, spawarki, 11 aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do uzdatniania
wody, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, aparatura i urządzenia chłodnicze, powietrze (instalacje klimatyzacyjne), instalacje do wytwarzania pary, instalacje
i urządzenia do suszenia, urządzenia i instalacje do kąpieli, instalacje
do oczyszczania wód ściekowych, 19 cement, drewno budowlane,
gips, glina, granit, kamień budowlany, kreda, kruszywo klinkierowe,
krzemionka do użytku w budownictwie, marmur, smoła, materiały
wiążące do naprawy drogi, piasek budowlany, piaskowiec dla budownictwa, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, powłoki
[materiały budowlane], ochronne rusztowania niemetalowe, belki
stropowe niemetalowe, sufity niemetalowe, szalunki niemetalowe
do betonu, kruszywo szamotowe, szkło izolacyjne do celów budowlanych, wapno, żużel [materiał budowlany], żwfr, 35 agencje importowo-eksportowe, outsourcing [doradztwo biznesowe], informacje
i opinie ekspertów dotyczace firm i przedsiębiorstw, badania i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, prognozy ekonomiczne
rekrutacja personelu, 36 usługi finansowe, pośrednictwo w obrocie
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nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi
ubezpieczeniowe, 37 budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, usługi hydrauliczne, 39 wypożyczanie wagonów towarowych,
transport kolejowy, transport samochodowy, transport morski,
transport rzeczny, spedycja.

(111) 306899
(220) 2015 04 25
(151) 2018 02 12
(441) 2015 08 03
(732) SYNERGIA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SYNERGY CODES
(540)

(210) 441930

(111) 306900
(220) 2015 05 22
(210) 442825
(151) 2018 02 12
(441) 2015 08 31
(732) TEKNOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Viking
(510), (511) 4 materiały oświetleniowe, 11 lampy oświetleniowe,
lampy elektryczne, lampy stojące.
(111) 306901
(220) 2015 09 07
(151) 2018 02 14
(441) 2015 12 07
(732) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Bank BPH TAK na dobrą sprawę
(540)

ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, informacja kapitałowa i inwestycyjna, pośrednictwo i doradztwo ubezpieczeniowe, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów, loterii, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń,
kongresów, konferencji, koncertów, usługi edukacyjne, usługi związane z pozaszkolnymi formami edukacji jak: krzewienie postawy moralnej, propagowanie kultury, kształtowania oraz właściwej postawy
obywatelskiej i etyczno-moralnej, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, organizowanie
wystaw z zakresu kultury i sztuki, usługi związane z rozrywką.

(111) 306902
(220) 2015 09 22
(151) 2018 02 20
(441) 2015 12 21
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) VÖGEL
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi outsourcingu w zakresie informatyki,
42 programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, tworzenie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe.

(210) 446686

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.12, 26.01.14, 26.01.18, 26.07.25,
27.05.01, 27.05.05, 02.09.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamy i promocji, w tym podejmowanie
działań mających na celu propagowanie postaw właściwych moralnie, w tym postaw pro-społecznych, 36 fundowanie stypendiów,
nagród finansowych, usługi organizowania zbiórki funduszy na cele
dobroczynne i społeczne, przekazywanie funduszy finansowych
na cele charytatywne, czynności bankowe i inne czynności finansowe świadczone także za pośrednictwem sieci elektronicznej, w tym:
emitowanie kart płatniczych, operacje i doradztwo finansowe, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, informacja bankowa,
transfer kapitałowy, dokonywanie transakcji finansowych, przyjmowanie lokat bankowych, udzielanie i przyjmowanie transakcji poręczeń i gwarancji bankowych, operacje wekslowe i czekowe, obsługa
pożyczek bankowych, usługi leasingowe, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, trust inwestycyjny o nieograniczonej wielkości emisji, zarządzanie kapitałem, analizy i wyceny
finansowe, inwestycje kapitałowe, skup i sprzedaż walut i papierów
wartościowych, zarządzanie kapitałem, analizy i wyceny finansowe,
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(210) 447230

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
7 mechaniczne narzędzia rolnicze i ogrodnicze o napędzie innym niż
ręczny, pompy wodne, nożyce ogrodnicze jako maszyny, elektryczne
nożyce ręczne, nożyce ogrodnicze inne niż ręczne, roboty, między
innymi miksery (w tym ręczne, stojące), blendery (w tym ręczne,
stojące), sokowirówki (w tym szybko i wolno obrotowe), urządzenia
i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze
i dmuchawy ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy
jako maszyny, pilarki, odśnieżarki, w tym pojazdy do odśnieżania,
akcesoria do odśnieżania do pojazdów, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, elektronarzędzia, elektryczne narzędzia ręczne, ręczne narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, wertykulatory i aeratory, w tym
elektryczne i spalinowe, urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane
elektrycznie i ich części, narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, automaty sprzątające, myjki ciśnieniowe, dmuchawy ogrodowe
nieelektryczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, przyrządy tnące, kosy, kosy obsługiwane ręcznie,
podkaszarki ręczne, ręczne narzędzia ogrodowe, narzędzia ręczne
nieelektryczne, narzędzia i przyrządy obsługiwane ręcznie, wertykulatory i aeratory ręczne, nożyce ogrodnicze, nożyce do przycinania gałęzi jako narzędzia ręczne, narzędzia i przyrządy o napędzie
ręcznym, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych
towarów, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, między innymi wagi, w tym wagi kuchenne i łazienkowe, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria
komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable, kable do zastosowania
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio-video, kable i/lub przewody do przesyłu/
transmisji sygnału i/lub połączeń audio-video, uchwyty i listwy rtv,
uchwyty montażowe do zawieszenia tv na różnych powierzchniach,
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia,
akcesoria do instalacji wymienionych towarów, w tym listwy, przewody, uchwyty, tablety, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne
do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki
dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe,
telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony
stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane
etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej,
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telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu point-to-point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu
GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wymienionych towarów, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, w tym
czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, między innymi
ciśnieniowe i przelewowe, tostery, grille, gofrownice, opiekacze,
mikrofalówki, okapy nadkuchenne, części i akcesoria do wymienionych urządzeń, części i akcesoria do instalacji sanitarnych, żarówki,
12 pojazdy lądowe i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery
górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery na pedały, rowery
wyposażone w silnik, bagażniki na rowery, dzwonki do rowerów, skutery, skutery jako pojazdy, skutery wodne, skutery śnieżne, skutery
niesilnikowe, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, pojazdy śnieżne, skutery z napędem elektrycznym, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone
w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu,
traktorki ogrodowe, akcesoria motoryzacyjne, akcesoria rowerowe,
akcesoria skuterowe, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 16 papier, karton, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne, takie jak papier do drukarek,
tusze do powielania, zbiorniki z tuszem, poduszki z tuszem, taśmy
nasączone tuszem, tusze do drukarek, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nieelektryczne, odkurzacze, artykuły
ogrodnicze, akcesoria ogrodnicze, w tym rękawice, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów.

(111) 306903
(220) 2015 09 18
(210) 447140
(151) 2018 01 04
(441) 2015 12 21
(732) URBANIAK KAROL GRAND MONEY, Warszawa, PL.
(540) DR.COCO IN LOVE WITH THE COCO WWW.DRCOCO.PL
(540)
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(111) 306905
(220) 2015 10 01
(210) 447587
(151) 2018 02 02
(441) 2016 01 04
(732) CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Certus
(540)

Kolor znaku: biały, grafitowy
(531) 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 układanie nawierzchni, układanie nawierzchni drogowych, układanie nawierzchni z kostki brukowej, asfaltowanie,
murowanie, tynkowanie, malowanie, malowanie i naprawy znaków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, kamieniarstwo, wynajem
sprzętu budowlanego, budowanie platform [tarasów], 44 projektowanie ogrodów i krajobrazów, planowanie ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, projektowanie ogrodów
krajobrazowych na rzecz osób trzecich, ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu, usługi w zakresie architektury krajobrazu, usługi architektury krajobrazu w zakresie planowania (projektowania) nawierzchni
oraz projektowania elementów betonowych.
(111) 306906
(220) 2015 10 20
(210) 448321
(151) 2018 01 26
(441) 2016 01 18
(732) BARSZEWSKA MAGDALENA HAPPY ECO, Bydgoszcz, PL.
(540) happyECO
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż (promocja), detaliczny handel, prowadzenie
sklepu i sieci sklepów, hurtowni i sieci hurtowni z żywnością ekologiczną oraz różnorodnymi towarami ekologicznymi, sprzedaż online
poprzez sklep internetowy, jak przedstawiono na ilustracji.

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż świeżych kokosów, oleju, mleka i wody kokosowej.
(111) 306904
(220) 2015 09 29
(151) 2018 01 10
(441) 2016 01 04
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) iRYS
(540)

(111) 306907
(220) 2015 11 27
(210) 449747
(151) 2018 02 12
(441) 2016 02 29
(732) ARTUR JARCZYŃSKI JARCZYŃSKI ART GROUP, Warszawa, PL.
(540) SHIPUDEI BEREK FOOD & FUN
(540)

(210) 447522

Kolor znaku: żółty, jasnobrązowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 30 słodycze nie do celów medycznych, czekolada, słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, czekoladki, pralinki,
cukierki, słodycze mrożone, schłodzone słodycze, ciasta, ciastka i wafle, guma do żucia, żelki.

Kolor znaku: niebieski, czerwony, fioletowy, żółty, jasnozielony,
szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.25
(510), (511) 43 usługi restauracje, usługi kawiarni przygotowanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa .
(111) 306908
(220) 2016 01 25
(210) 450736
(151) 2018 01 31
(441) 2016 04 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra, PL.
(540) VICTORIA VYNN
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
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do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę stóp
i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry dłoni i stóp,
maści lecznicze do stóp i dłoni, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, żeli, oliwek, balsamów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy
diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci
oraz do ich pielęgnacji, 8 akcesoria do manicure i pedicure, pilniki, polerki do manicure, kostki polerujące do manicure, separatory do palców, patyczki do manicure, łyżeczki kosmetyczne, tarki do pedicure,
cążki do skórek, obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, frezy
do manicure, kapturki na frezy do manicure, 35 sprzedaż kosmetyków,
farmaceutyków i akcesoriów do manicure i pedicure, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.

(111) 306909
(220) 2015 12 28
(210) 450834
(151) 2018 02 23
(441) 2016 03 29
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) fantastyka
(540)
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skiwanie lub systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, zarządzanie działalnością gospodarczą oraz
doradztwo i pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 dzierżawa i najem majątku nieruchomego, leasing
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, zarządzanie
nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości, sporządzanie umów
najmu, wycena nieruchomości, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, obrót nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem pomieszczeń biurowych, 37 usługi budowlane, naprawa
i konserwacja budynków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych,
telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, usługi budowlano-remontowe, budowlane usługi pomocnicze, instalowanie urządzeń
i maszyn biurowych, konserwacja urządzeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, naprawa i konserwacja budynków biurowych,
42 usługi architektoniczne, konsultacje architektoniczne, usługi w zakresie projektowane wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie
projektowania układu pomieszczeń biurowych, 43 krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, wynajmowanie i rezerwacja mieszkań
na pobyt czasowy, 45 usługi w zakresie ochrony mienia i osób.

(111) 306911
(220) 2016 03 01
(210) 453021
(151) 2018 01 17
(441) 2016 06 06
(732) FUNDACJA JESTEM OPTYMISTĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, czarny
(531) 01.01.05, 01.01.01, 04.05.21, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki znaków optycznych, interfejsy komputerowe [informatyka], komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery przenośne, magnetyczne nośniki danych, odtwarzacze, optyczne nośniki danych,
przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne [moduły
ładowalne], urządzenia do nauczania, urządzenia do przetwarzania
informacji, 16 książki, podręczniki, mapy, 35 sprzedaż książek i e-booków w sklepach detalicznych, hurtowniach i za pomocą Internetu,
a także sprzedaż wysyłkowa, usługi prenumeraty, sprzedaż audiobooków, sprzedaż e-czytników do czytania ebooków, 41 edukacja,
kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji
elektronicznych w formie tekstów elektronicznych, wypożyczanie
i dystrybucja książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe.

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 26.02.07, 26.07.25, 26.11.12, 26.11.03, 29.01.03
(510), (511) 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama,
reklamowe i sponsorowane teksty, projektowanie materiałów reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, obróbka
tekstów, impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
aukcje i przetargi publiczne, agencje reklamowe, promocja i organizacja wolontariatu, promocja relacji międzynarodowych, 36 organizacja zbiórek, sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 edukacja, kształcenie praktyczne (pokazy), nauczanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie
wystaw z dziedziny edukacji i kultury, publikacja tekstów innych niż
reklamowe, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, konferencji, organizowanie i realizacja spektakli, filmy (projekcja), organizacja imprez sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, organizowanie obozów sportowych.

(111) 306910
(220) 2016 03 01
(210) 453018
(151) 2018 01 17
(441) 2016 06 06
(732) IREEF-CROWN SQUARE WARSAW PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CROWN SQUARE
(540)

(111) 306912
(220) 2016 03 01
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) DS INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieruszów, PL.
(540) DS INWEST
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.04.09, 26.07.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi biurowe, usługi sekretarskie, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, prowadzenie komputerowych baz danych, pozy-

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.18, 26.03.23
(510), (511) 37 usługi w zakresie: realizacja projektów budowlanych,
prace budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych.

(210) 453032
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(111) 306913
(220) 2016 03 01
(210) 453042
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) FUNDACJA OFF CAMERA, Kraków, PL.
(540) SerialCon
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, afisze, plakaty,
aktówki-artykuły biurowe, albumy, bilety, bloczki do pisania, bloki
listowe-papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma-periodyki, dozowniki taśmy przylepnej, artykuły biurowe, drukowane publikacje, dziurkacze-artykuły biurowe, ekierki, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki,
statuetki z papieru mâché, flamastry, fotografie wydrukowane, futerały na szablony, gazety, gry planszowe, gumki do ścierania, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne
niż do gier, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki
na papeterię-artykuły biurowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, książki, mapy, mapy geograficzne, materiały do nauczania, z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, notatniki, notesy, notesy podręczne, obrazy,
obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru, papier
do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, pastele-kredki,
piórniki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle
do piwa, portrety, przybory szkolne-artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudelka
kartonowe lub papierowe, ramki do fotografii, rozkłady, repertuary
godzinowe-drukowane, segregatory-artykuły biurowe, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe, spinacze do papieru, teczki na dokumenty-artykuły biurowe, teczki, skoroszyty-artykuły biurowe, temperówki do ołówków, elektryczne lub
nieelektryczne, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru
lub tworzyw sztucznych, ulotki, wierszowniki, winkielaki, datowniki,
kasowniki-poligrafia, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty,
41 doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, dystrybucji biletów rozrywkowych, edukacja, fotografie, fotoreportaże, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o edukacji,
informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne-pokazy, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo-filmowanie,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nocne kluby, obsługa sal
kinowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie
balów, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
i obsługa konwentów, organizowanie i obsługa konwentów dla fanów seriali, organizowanie i obsługa spotkań dla fanów seriali, organizowanie i obsługa wydarzeń kulturalnych, organizowanie i obsługa
wydarzeń społeczno-kulturalnych, organizowanie i obsługa wydarzeń społecznych, organizowanie i obsługa zjazdów, 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 edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie przyjęć rozrywkowych, organizowanie
spektakli-impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, planowanie przyjęć rozrywkowych, postsynchronizacja, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie bloga o serialach, prowadzenie bloga o tematyce
społeczno-kulturalnej, prowadzenie forum internetowego, prowadzenie forum internetowego dla fanów seriali, prowadzenie gazety
internetowej, prowadzenie gazety internetowej dla fanów seriali,
prowadzenie portalu internetowego dla fanów seriali, prowadzenie
portalu internetowego o tematyce społeczno-kulturalnej, 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, rozrywka, sale koncertowe, salony gier, sporządzanie napisów np. do filmów w wersji oryginalnej, studia filmo-
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we, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi artystów teatralnych,
usługi gry świadczone on-line, usługi klubowe, rozrywkowe, usługi
kompozycji muzycznych, usługi muzeów, wystawy, usługi obozów
wakacyjnych, rozrywkowych, usługi orkiestry, usługi prezenterów
muzyki, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi świadczone
przez biblioteki objazdowe, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, użytkowanie sal kinowych,
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 magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie płyt DVD, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 306914
(220) 2016 03 01
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice, PL.
(540) InHort INSTYTUT OGRODNICTWA
(540)

(210) 453043

Kolor znaku: ciemnoniebieski, zielony, żółty, czerwony,
ciemnoczerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 biologiczne preparaty, kultury mikroorganizmów oraz
preparaty z mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, nawozy, stymulatory wzrostu i substancje wspomagające dla produkcji ogrodniczej, 5 dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, odżywcze suplementy diety dla ludzi, 29 owoce
przetworzone, przekąski na bazie owoców, 30 miód i inne produkty
pszczele, 31 krzewy i sadzonki, nasiona, owoce i warzywa świeże,
produkty ogrodnicze, 32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych i warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw,
ekstrakty owocowe i warzywne bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, gazowane wody i napoje o smaku owoców i warzyw,
koktajle bezalkoholowe owocowe i warzywne, lemoniada, pastylki
do napojów o smaku owoców i warzyw, proszki do napojów o smaku
owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne, syropy do napojów,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów, szkoleń, nauczanie i poradnictwo w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa
i pszczelnictwa, 42 analizy chemiczne, badania biologiczne, prace
badawczo-rozwojowe w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa, 44 ogrodnictwo, sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo, pszczelnictwo.
(111) 306915
(220) 2016 03 01
(210) 453045
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) FUNDACJA OFF CAMERA, Kraków, PL.
(540) Serialkon
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, afisze, plakaty,
aktówki-artykuły biurowe, albumy, bilety, bloczki do pisania, bloki
listowe-papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma-periodyki, dozowniki taśmy przylepnej, artykuły biurowe, drukowane publikacje, dziurkacze-artykuły biurowe, ekierki, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki,
statuetki z papieru mâché, flamastry, fotografie wydrukowane, futerały na szablony, gazety, gry planszowe, gumki do ścierania, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne
niż do gier, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki
na papeterię-artykuły biurowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, książki, mapy, mapy geograficzne, materiały do nauczania, z wy-
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jątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, notatniki, notesy, notesy podręczne, obrazy,
obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru, papier
do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, pastele-kredki,
piórniki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle
do piwa, portrety, przybory szkolne-artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudelka
kartonowe lub papierowe, ramki do fotografii, rozkłady, repertuary
godzinowe-drukowane, segregatory-artykuły biurowe, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe, spinacze do papieru, teczki na dokumenty-artykuły biurowe, teczki, skoroszyty-artykuły biurowe, temperówki do ołówków, elektryczne lub
nieelektryczne, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru
lub tworzyw sztucznych, ulotki, wierszowniki, winkielaki, datowniki,
kasowniki-poligrafia, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty,
41 doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, dystrybucji biletów rozrywkowych, edukacja, fotografie, fotoreportaże, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o edukacji,
informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne-pokazy, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo-filmowanie,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nocne kluby, obsługa sal
kinowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie
balów, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
i obsługa konwentów, organizowanie i obsługa konwentów dla fanów seriali, organizowanie i obsługa spotkań dla fanów seriali, organizowanie i obsługa wydarzeń kulturalnych, organizowanie i obsługa
wydarzeń społeczno-kulturalnych, organizowanie i obsługa wydarzeń społecznych, organizowanie i obsługa zjazdów, 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 edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie przyjęć rozrywkowych, organizowanie
spektakli-impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, planowanie przyjęć rozrywkowych, postsynchronizacja, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie bloga o serialach, prowadzenie bloga o tematyce
społeczno-kulturalnej, prowadzenie forum internetowego, prowadzenie forum internetowego dla fanów seriali, prowadzenie gazety
internetowej, prowadzenie gazety internetowej dla fanów seriali,
prowadzenie portalu internetowego dla fanów seriali, prowadzenie
portalu internetowego o tematyce społeczno-kulturalnej, 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, rozrywka, sale koncertowe, salony gier, sporządzanie napisów np. do filmów w wersji oryginalnej, studia filmowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi artystów teatralnych,
usługi gry świadczone on-line, usługi klubowe, rozrywkowe, usługi
kompozycji muzycznych, usługi muzeów, wystawy, usługi obozów
wakacyjnych, rozrywkowych, usługi orkiestry, usługi prezenterów
muzyki, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi świadczone
przez biblioteki objazdowe, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, użytkowanie sal kinowych,
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 magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie płyt DVD, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo.
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(111) 306916
(220) 2016 03 02
(210) 453080
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Orły Wprost
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach
reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie
w działalności handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania
i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie
informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, zarządzanie portalami
internetowymi, 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 współzawodnictwa oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową
lub przez Internet.
(111) 306917
(220) 2016 03 03
(210) 453134
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) bella baby Háppy
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, jasnofioletowy
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, wata
do celów kosmetycznych i wyroby z waty do celów kosmetycznych,
patyczki z waty do celów kosmetycznych, 5 jednorazowe pieluchy
z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub
celulozy, jednorazowe podkłady higieniczne, 16 jednorazowe chusteczki papierowe, jednorazowe śliniaki wykonane z papieru i/lub
celulozy.
(111) 306918
(220) 2016 03 04
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) DMK Baby GmbH, Bremen, DE.

(210) 453162
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(540) piùlatte
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty sanitarne do celów leczniczych, żywność dietetyczna, napoje i produkty do użytku
leczniczego, żywność i napoje dla dzieci i niemowląt, odżywcze suplementy diety dla ludzi, 29 produkty dietetyczne na bazie protein,
tłuszczu i albumin nie do celów medycznych, mleko, produkty mleczne, 30 produkty dietetyczne na bazie węglowodanów nie do celów
medycznych, herbata, herbata dla dzieci, herbata dla niemowląt .
(111) 306919
(220) 2016 03 05
(151) 2018 02 01
(441) 2016 06 06
(732) THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, PL.
(540) TALUMEX T CASTING THE FUTURE
(540)

(210) 453179

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 stopy aluminiowe odlewnicze, odlewy z aluminium
i jego stopów, metalowe formy odlewnicze, metalowe modele odlewnicze, oprzyrządowanie odlewnicze, 40 odlewanie metali, odlewanie metali nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, nakładanie powłok na metale, obróbka metali, obróbka mechaniczna
metali, 42 badania i analizy techniczne w zakresie odlewnictwa i stopów metali, projektowanie odlewów, prace badawczo-rozwojowe.
(111) 306920
(220) 2017 08 01
(210) 474865
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) KRZCIUK JACEK MAGIS KANTOR WALUTOWY SPÓŁKA
CYWILNA, Dębno, PL.; KRZCIUK SYLWIA MAGIS KANTOR
WALUTOWY SPÓŁKA CYWILNA, Dębno, PL.
(540) MAGIS
(510), (511) 36 handel walutami i wymiana walut, 38 usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, zapewnianie dostępu do światowej komputerowej
sieci informacyjnej, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi
łączności radiowej, zapewnianie łączności przez telefon, usługi telefoniczne, komunikacja przez sieci światłowodowe, usługi łączności
komputerowej, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 306921
(220) 2017 08 21
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) PROTEC-OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) mylaQ
(540)

(210) 475504

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 3 akryle, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
bazy pod lakier, korektor) do lakieru do paznokci, lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, lakier magnetyczne do paznokci, lakiery
do paznokci, lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
lakiery podkładowe do paznokci, lakiery termiczne, materiały na powłoki do paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady
do paznokci [kosmetyki]: podkład) pod lakiery do paznokci, powłoki
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, preparaty do odbudowy
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ubytków paznokcia lub budowy przedłużenia paznokcia, proszki
akr lowe do sporządzania lakierów do paznokci, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci zwłaszcza żel akrylowy i żel UV, żel do paznokci, żel kolorowy do paznokci, żele do przedłużania paznokci,
żele do tworzenia powłok lakierowych na paznokciach, aceton
do usuwania lakierów do paznokci, brokaty do paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej do folii transferowej, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do sztucznych paznokci, kryształki, cekiny, perełki do zdobienia paznokci, proszki do zdobienia
paznokci, pyłki do zdobienia paznokci, tipsy, tusze do rapidografów
do celów kosmetycznych w tym do lakierów do paznokci., wzorniki magnetyczne do zdobienia paznokci, żele budujące do przedłużania paznokci, folie do usuwania lakierów, klipsy do usuwania
lakierów w szczególności utwardzanych promieniami UV (hybrydowych), preparaty do odtłuszczania paznokci, środki do usuwania
paznokci żelowy ch, tasiemka samoprzylepna do usuwania lakieru
z paznokci., zmywacze do lakieru do paznokci, oliwki do paznokci,
płyny do uszlachetniania powierzchni lakierów do paznokci, płyny
do uszlachetniania powierzchni lakierów do paznokci w atomizerze,
preparaty wzmacniające paznokcie, środki do osuszania powierzchni paznokcia przed lakierowaniem, środki do trawienia powierzchni
paznokcia przed lakierowaniem, środki do usuwania skórek wokół
paznokci, żele do usuwania skórek, cukrowy peeling do stóp, folie
transferowe do przenoszenia wzorów na paznokcie, kremy do rąk,
kremy do stóp, paznokcie do wzornika transparentne wymienne,
szablony do kształtowania paznokci, cukrowy peeling do stóp, wałki bawełniane do celów kosmetycznych, emalie do paznokci, lakier
w aerozolu do dekoracji paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki do pielęgnacji
paznokci sztucznych i naturalnych, mianowicie akryle i żele do użytku w kosmetycznym upiększaniu paznokci naturalnych i sztucznych.,
tworzywa sztuczne utwardzane światłem do wytwarzania sztucznych paznokci, wzmacniacze do paznokci, kleje do utwardzania paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, naklejki na paznokcie, paski
do paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, szablony do paznokci, papier ścierny po paznokci, preparaty do oczyszczania paznokci, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, zmywacze do paznokci
w sztyfcie, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, : sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie i inne
preparaty które można nanieść na paznokcie zwłaszcza tatuaże
na paznokcie, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych,
gaziki do celów kosmetycznych, kamienie do wygładzania stóp, produkty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, powłoki do nadawania
kształtu paznokciom,
proszki do nadawania kształtu sztucznym
paznokciom., waciki do celów kosmetycznych, emulsje do wzmacniania paznokci, kosmetyki do paznokci, krem do skórek wokół
paznokci, kremy do paznokci, nielecznicze balsamy do stosowania
na paznokcie, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, oliwka do naskórka, peelingi
do ciała, preparaty do polerowania paznokci, odżywki utwardzające
do paznokci [kosmetyki], płyny do manikiuru i pedikiuru., produkty
do regeneracji paznokci, preparaty do kuracji paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, rozjaśniacze do paznokci,
serum, preparaty do piłowania i szlifowania do celów kosmetycznych, preparaty ścierne do ciała, proszek do polerowania paznokci.,
5 płyn do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, płyn do dezynfekcji skóry, preparaty do dezynfekcji paznokci, 8 cążki do skórek: cążki
kątowe, cęgi do pedicure, czterostronny blok polerski, dłutko do nakładania ozdób-sonda, gilotynki do paznokci, nożyczki baby, nożyczki do paznokci, obcinacze do paznokci, pęseta punktowa, pęseta
ścięta, pilnik banan, pilnik do pedicure, pilnik łódka, pilnik prosty,
płytka metalowa do zdobień, podkładka kryształowa do mieszania
kolorów, polerka 4-stronna, polerka 6-stronna, polerka łódka, polerka prosta, polerka z uchwytem skóra jelonka, kopytko metalowe
służące do usuwania oraz odsuwania skórek [pusher 3c], narzędzia
do odsuwania skórek przy paznokciach, pusher-kopytko, rączka biała
do frezarki, tarka do pięt na baterie, tarka do stóp, trzpień, trzpień
typu mandryl, zaciskarka do żelu/akrylu, palec do ćwiczeń na szablonie, bagietka do henny, derma roller do pielęgnacji skóry, magnes
do tworzenia wzorów na paznokciu [efekt cat eye], palec do ćwiczeń z miejscem na tipsa, cążki do obcinania paznokci, pilniczki dla
paznokci, polerki do paznokci, rapidograf, stempelek do tworzenia
wzorów ozdób do paznokci, frezarka do paznokci, frezy do frezarki
do paznokci, kapturek zaokrąglony do frezarki do paznokci, cążki
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do obcinania paznokci elektryczne lub nieelektryczne, elektryczne
maszyny i maszynki do pielęgnacji paznokci, hybrydowe urządzenie
do manicure i pedicure mianowicie pojedynczy przyrząd służący
do odciągania skórek, służący jako pinceta, zdrapywaczka i cążki,
komplety dla manicure, maszyny i maszyny polerowania paznokci,
maszyny parafinowe (parafiniarki), narzędzia i urządzenia o napędzie
ręcznym do pielęgnacji paznokci lub do obróbki paznokci, pęsety
do skórek i kleszcze do skórek, pilniki do paznokci elektryczne lub
nieelektryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne,
urządzenia do manikiur z metalu, maszyny i maszyny polerowania
paznokci, urządzenia do szczotkowania paznokci, zestawy do pedicure, zestawy pilniczków do paznokci, zestawy przyrządów do manicure, przyrządy do usuwania skórek., 11 11 lampy i świetlówki LED
oraz UV do paznokci, podgrzewacze parafiny, sterylizatory cyfrowe-myjki, sterylizator kulkowy.

(111) 306922
(220) 2017 08 22
(210) 475603
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) JODŁOWSKA ANETA WYJAZDOWI.PL, Poznań, PL.
(540) TRICK BOARD
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 02.01.08, 21.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, artykuły gimnastyczne, równoważnie
(sprzęt gimnastyczny).
(111) 306923
(220) 2017 09 28
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) fixly
(540)

2409

ków, usługi badania rynku, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów, usługi przechowywania i przetwarzania
danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu do stron internetowych i baz danych, usługi przesyłania danych (włączając usługi
poczty elektronicznej), zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi komunikacji za pomocą głosu, danych,
dźwięku i obrazu, usługi komunikacji multimedialnej, transmisja,
udostępnianie i wyświetlanie informacji do celów biznesowych lub
domowych z komputerowego banku danych, udostępnianie stron
internetowych, udostępnianie forów i portali, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie i rozpowszechnianie informacji na temat wyżej wymienionych
usług, 42 usługi projektowania (włączając projektowanie stron internetowych), tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie indeksów stron internetowych oraz źródeł informacji,
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów,
instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach
dla stron internetowych osób trzecich, usługi informacyjne zawarte
w tej klasie.

(111) 306924
(220) 2016 03 05
(151) 2018 02 13
(441) 2016 06 06
(732) THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, PL.
(540) TAURAL CASTING THE FUTURE
(540)

(210) 453180

(210) 477006

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb,
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania
dźwięku, obrazów i danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, oprogramowanie
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu
z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 reklama, działalność gospodarcza polegająca na umożliwianiu dostawcom usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, skomputeryzowane gromadzenie indeksów
klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja
danych (związanych z działalnością gospodarczą lub innych), usługi
handlu elektronicznego polegające na umożliwianiu dostawcom
usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, udostępnianie
internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej,
usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowni-

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stopy aluminiowe odlewnicze, odlewy z aluminium
i jego stopów, oprzyrządowanie odlewnicze: metalowe formy odlewnicze i metalowe modele odlewnicze oraz wlewnice metalowe
do wykonywania odlewów, 40 odlewanie metali, odlewanie metali
nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, nakładanie powłok
na metale, obróbka metali, obróbka mechaniczna metali (odlewów),
42 badania i analizy techniczne w zakresie odlewnictwa i stopów
metali, projektowanie odlewów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych i nowych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych.
(111) 306925
(220) 2016 03 08
(151) 2018 01 31
(441) 2016 06 06
(732) SOLARTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) SOLARTIME
(540)

(210) 453284

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.03.01, 26.02.07, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, baterie, baterie elektryczne, baterie słoneczne, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie
słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania
słonecznego, elektroniczne systemy wejściowe, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia
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i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje elektryczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa i baterie
elektryczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele
słoneczne, płyty słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
ze słońca, skrzynki akumulatorowe, skrzynki na baterie, skrzynki przyłączeniowe, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, urządzenia zdalnego sterowania
procesami elektrycznymi, 11 elementy grzejne, instalacje grzewcze
zasilane energią słoneczną, instalacje grzewcze na energię słoneczną,
instalacje grzewcze na energię słoneczną, kolektory energii słonecznej
do ogrzewania, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, oświetlenie
solarne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, podpory
zaadaptowane do użytku z kolektorami słonecznymi rurowymi, podgrzewacze wody na energię słoneczną, termiczne kolektory słoneczne, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia
magazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, urządzenia
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, instalacje grzewcze, urządzenia grzewcze, 36 konsultacje dotyczące finansowania
projektów energetycznych, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, 37 instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja ogniw i modułów
fotowoltaicznych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, 40 produkcja energii przez elektrownie, usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii, wytwarzanie
energii elektrycznej, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię,
wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wynajem sprzętu
do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 analizy technologiczne związane
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, audyt energetyczny, badania w dziedzinie energii, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii
słonecznej, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, profesjonalne
doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze związane
z wydajnością energetyczną, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie
generowania energii alternatywnych, usługi inżynieryjne związane
z systemami zaopatrzenia w energię, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii.

(111) 306926
(220) 2016 03 10
(210) 453361
(151) 2018 02 02
(441) 2016 06 20
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) AMANDA NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.
(111) 306927
(220) 2016 03 10
(210) 453362
(151) 2018 02 06
(441) 2016 06 20
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL.
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(540) HUMICO ACTIVE
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 306928
(220) 2016 03 29
(210) 454178
(151) 2018 01 22
(441) 2016 07 04
(732) KTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) .KTW
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 24.17.02, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej dotyczącej sprzedaży nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, eksploatacji nieruchomości i komercjalizacji nieruchomości, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczącą sprzedaży nieruchomości, dzierżawy nieruchomości,
eksploatacji nieruchomości i komercjalizacji nieruchomości, działalność agencji reklamowych dotycząca sprzedaży nieruchomości,
dzierżawy nieruchomości, eksploatacji nieruchomości i komercjalizacji nieruchomości, 36 wynajem powierzchni biurowych, wynajem powierzchni usługowo-handlowych, wynajem nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości, 37 realizacja
projektów budowlanych, wznoszenie budynków mieszkalnych, przygotowanie terenu pod budowę, utrzymanie porządku w budynkach-sprzątanie, 45 utrzymanie porządku w budynkach-zapewnienie
bezpieczeństwa.
(111) 306929
(220) 2016 04 06
(210) 454525
(151) 2018 02 19
(441) 2016 07 18
(732) STILLA PALIWA KĘPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Annopole, PL.
(540) STILLA
(510), (511) 4 alkohol jako paliwo, benzen, benzol, benzyna, benzyna
ciężka węglowa, gaz olejowy, paliwa mineralne, olej napędowy, oleje
palne, oleje silnikowe, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych,
paliwo, paliwo gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwo oświetleniowe, mieszanki paliw zgazowanych, podpałki, ropa naftowa surowa
lub rafinowana, kawałki torfu [paliwo], torf [paliwo], węgiel drzewny
[paliwo], węgiel [paliwo], zestalone gazy [paliwo], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw, 39 dystrybucja energii, dostarczanie
korespondencji i przesyłek, przewożenie ładunków, dostarczanie towarów, składowanie towarów, pośrednictwo w transporcie.
(111) 306930
(220) 2016 05 30
(210) 457122
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 30
(732) PROWANA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Janków, PL.
(540) VEGENAPKA
(510), (511) 29 przetwory owocowo-warzywne, mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy,
kiszki, golonki, parówki, kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby
wędliniarskie, dziczyzna, ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje
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jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, grzyby suszone,
koncentraty, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek
i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, zupy, kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, potrawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery, sałatki warzywne i owocowe, wyroby
garmażeryjne, hamburgery jako kotlety, dania gotowe do spożycia
z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy,
grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory mięsne,
ekstrakty mięsne, jaja, mleko, wyroby z mleka, galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone na bazie mięsa, dania gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30 hot-dogi, hamburgery
w bułce, ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, pieczywo, pieczywo zamrożone, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody, makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki,
przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby
czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone
pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek, aromaty do żywności, cukier, chipsy zbożowe, cukierki, kanapki, kukurydza prażona,
desery lodowe, makarony, zapiekanki, kawa, herbata, kakao, ketchup,
krakersy, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, puddingi, paszteciki, suchary, sorbety, 31 świeże owoce, warzywa, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, sadzonki drzew i krzewów, sadzonki kwiatów, pasza
dla zwierząt, słód, ziemniaki, żywe zwierzęta.

(111) 306931
(220) 2016 06 16
(210) 457955
(151) 2018 02 13
(441) 2017 04 18
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CIN&amp;CIN CIN&amp;CIN CIN&amp;CIN SECCO Azzurro DA
VINI ITALIANI
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, jasnoniebieski, niebieski, zielony,
czerwony, szary, czarny
(531) 24.07.01, 24.01.05, 24.17.25, 25.01.01, 26.11.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w tym wino,
wszystkie wyżej wymienione towary na bazie win włoskich.
(111) 306932
(220) 2016 08 05
(210) 460002
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) DROŻDŻ WIOLETA STUDIO MAKEUPSTYL, Rybnik, PL.
(540) PML PROFESSIONAL MAKEUP LINE
(540)

(531) 25.01.05, 25.01.10, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 2 barwniki do makijażu permanentnego, barwniki do tatuaży, 3 barwniki kosmetyczne, 8 przyrządy do ozdabiania ciała ludz-
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kiego, elektryczne urządzenia do makijażu permanentnego, elektryczne urządzenia do tatuażu.

(111) 306933
(220) 2016 09 05
(210) 461110
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 16
(732) PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLREGIO
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.07.19, 03.07.24, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 transport kolejowy, transport pasażerski.
(111) 306934
(220) 2016 09 05
(210) 461135
(151) 2018 02 13
(441) 2017 08 07
(732) DECEWICZ-BŁAUT DOROTA, Legionowo, PL.
(540) KODEMii
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pokazy towarów reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, oferowanie dla konsumentów i przedsiębiorców w ramach
handlu detalicznego i hurtowego także za pośrednictwem internetu produktów: wyposażenia i dekoracji wnętrz, odzieżowych, dodatków ubraniowych, butów, toreb i torebek, akcesoria do sprzętu
elektronicznego, etui do sprzętu elektronicznego, reklama, agencje
informacji handlowej organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji, agencje
importowo eksportowe, agencje reklamowe, public relations, dekoracja wystaw sklepowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów:
wyposażenia i dekoracji wnętrz, odzieżowych, dodatków ubraniowych, butów, toreb i torebek, akcesoria do sprzętu elektronicznego,
etui do sprzętu elektronicznego, marketing, agencje informacji handlowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw w zakresie zaopatrywania osób trzecich w artykuły:
wyposażenia i dekoracji wnętrz, odzieżowych, dodatków ubraniowych, butów, toreb i torebek, akcesoria do sprzętu elektronicznego,
etui do sprzętu elektronicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie handlu i usługi informatyczne dla konsumentów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 306935
(220) 2016 10 14
(210) 462690
(151) 2018 01 25
(441) 2017 08 07
(732) STAROPOLSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Broker4u
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.01, 24.01.23, 26.13.25
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia majątkowe (nieruchomości), usługi zarządzania ubezpieczeniami, usługi brokerów w ubezpieczeniach.
(111) 306936
(220) 2016 10 17
(210) 462820
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 25
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) INTERNATIONAL TOBACCO P PREZYDENCKIE FILTER
CIGARETTES
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(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce
i warzywa: produkty spożywcze zawierające konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, a mianowicie: ekstrakty,
koncentraty, buliony, galaretki, kompoty, dżemy, przetwory jarzynowe, zupy, pomidory do celów kulinarnych, sok pomidorowy do celów
kulinarnych, przyprawy warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, mleka, musztarda,
przyprawy, sosy, sosy pomidorowe, sosy do ryb, ketchup, sosy do sałatek i deserów, sos relish, majonezy, dressing, aromaty do żywności, galaretki owocowe, zioła konserwowane, przyprawy warzywne,
35 reklama, reklama w Internecie, administrowanie i zarządzanie
w działalności handlowej, przetargi publiczne, eksport, import, promocja sprzedaży, pokazy towarów.

(540)

Kolor znaku: srebrny, złoty, czarny, biały
(531) 03.01.02, 04.03.03, 24.01.13, 24.01.19, 24.09.01, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
(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, bursztynowe ustniki do papierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek,
stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek,
papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki
do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierośnice, pojemniku
na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń,
środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki,
pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, woreczki
na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy
tytoniu, pudełka na zapałki, zioła do palenia, tytoń do żucia.
(111) 306937
(220) 2016 11 04
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) LEWANDOWSKI JANUSZ, Augustowo, PL.
(540) W wesstron
(540)

Nr 7/2018

(210) 463537

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 7 maszyny i narzędzia rolnicze o napędzie mechanicznym, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie wentylacji,
ogrzewania, chłodzenia, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 306938
(220) 2016 11 08
(210) 463684
(151) 2018 02 05
(441) 2017 09 18
(732) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(540) Fanex
(540)

(111) 306939
(220) 2016 11 21
(210) 464113
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Antoninek, PL.
(540) PENTOX
(510), (511) 1 inicjatory ciekłe zawierające wodoronadtlenki lub nadtlenki acetyloacetonu.
(111) 306940
(220) 2016 11 22
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 11
(732) Atlantic Trade Consultancy FZE, Fujairah, AE.
(540) Stix
(540)

(210) 464166

(531) 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 34 papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły
dla palaczy, zapałki.
(111) 306941
(220) 2016 12 07
(151) 2018 02 13
(441) 2017 03 27
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) REPAIR LASH°2
(540)

(210) 464879

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne i środki do pielęgnacji rzęs,
odżywki do rzęs, zestawy kosmetyków, lakiery do włosów, kremy
do twarzy, 5 maści, żele i kremy do celów farmaceutycznych.
(111) 306942
(220) 2016 12 12
(210) 465101
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA, Ruy Barbosa, BR.
(540) PEGADA PGD
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 02.09.19, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 25 buty, botki, sandały, obuwie do tenisa, kapcie, pantofle domowe, obuwie dla mężczyzn.

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12

(111) 306943
(220) 2016 12 14
(151) 2018 01 26
(441) 2017 09 18
(732) LOTA KRZYSZTOF, Mieleszyn, PL.
(540) PRO FAMILY

(210) 465191
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 ładowanie akumulatorów samochodowych, ładowanie silników elektrycznych, stacje benzynowe, usługi myjni pojazdów, usługi
tankowania benzyną pojazdów silnikowych.

radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, reklama,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), 36 agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, pożyczki [finansowanie],
pożyczki ratalne udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansami.

(111) 306944
(220) 2017 09 08
(210) 476288
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) KRAJOWE CENTRUM TURYSTYKI I HOTELARSTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) KCTiH
(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w zakresie długów, informacja o ubezpieczeniach, handel walutami i wymiana walut, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 39 usługi
w zakresie organizowania wycieczek, transport pasażerski, 45 sprawy sporne (usługi pomocy w-), usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.

(111) 306948
(220) 2017 04 11
(210) 470352
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) ROKOKO HAIR COMPANY
(540)

(111) 306945
(220) 2017 04 05
(210) 470010
(151) 2018 02 15
(441) 2017 08 07
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) star CHRUPKI GĘBOLCE
(540)

(531) 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
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) 306949
(220) 2017 04 14
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) FANTASYEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ESPORT now
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.07.04, 08.07.08, 01.01.02
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji, .
(111) 306946
(220) 2017 05 24
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) GRAMSZ ANNA PLASTIDIP-PL, Libertów, PL.
(540) PLASTIDIP-PL
(510), (511) 2 powłoki.

(210) 470283

(111) 306947
(220) 2017 04 11
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) AVENTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) SMART POŻYCZKA
(540)

(210) 470348

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badanie opinii publicznej, analizy kosztów do-

(210) 470446

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki,
broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież
sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów takich jak torebki, portmonetki,
portfele, odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary
w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, doradztwo ekonomiczne
i organizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania, organizacji
i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania atrakcyjnością przedsiębiorstwa
(usługi marketingowe), doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradztwo
strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strategiczna
z zakresu środków mających na celu rozwój organizacyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie działalnością gospodarczą dla osób trzecich, marketing, badania rynkowe, prowadzenie portalu internetowego w zakresie informacji handlowej,
doradztwo zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami,
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38 wszelkiego rodzaju elektroniczne i komputerowe przesyłanie,
dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie przesyłu
danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, zlecenia
przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz prasowych,
udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem usług
elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów i forów
elektronicznych w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości
za pomocą czatów, pokojów czatów i forów internetowych, platformy internetowej, przekazywanie informacji różnego rodzaju
na adresy internetowe (Web-Messaging), komputerowa transmisja
wiadomości i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, transmisja danych przez Internet, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych,
prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu rekreację
w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa
urządzeń sportowych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie
publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe on-line,
zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, prowadzenie
portalu internetowego w zakresie udostępniania gier, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie on-line
z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet,
informacja o powyższych usługach, 42 programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania, analizy systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie
komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie w zakresie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania,
wypożyczanie komputerów i automatów elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania
do automatów .

(111) 306950
(220) 2017 04 14
(210) 470502
(151) 2018 02 14
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile wafers Vanilla serving suggestion
(540)

Nr 7/2018

(540)

Kolor znaku: beżowy, zielony, żółty, czarny, biały, brązowy,
czerwony, złoty
(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.07.06, 08.01.09,
08.01.12, 08.01.25, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 306952
(220) 2017 04 14
(210) 470504
(151) 2018 02 14
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile wafers Coconut serving suggestion
(540)

Kolor znaku: beżowy, niebieski, zielony, czarny, brązowy, biały,
granatowy, czerwony, złoty
(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 08.01.09, 08.01.12,
08.01.25, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 05.07.06
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 306953
(220) 2017 04 14
(210) 470506
(151) 2018 02 14
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile wafers Cocoa serving suggestion
(540)

Kolor znaku: beżowy, niebieski, żółty, różowy, biały, czarny,
zielony, brązowy, czerwony, złoty
(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.05.19, 05.05.20,
05.11.13, 08.01.09, 08.01.12, 08.01.25, 24.09.11, 26.13.99, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 306951
(220) 2017 04 14
(210) 470503
(151) 2018 02 14
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile wafers Nuts serving suggestion

Kolor znaku: beżowy, czerwony, pomarańczowy, brązowy, biały,
czarny, zielony, złoty
(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.07.06, 08.01.09,
08.01.12, 08.01.25, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.

(111) 306954
(220) 2017 04 14
(210) 470507
(151) 2018 02 14
(441) 2017 08 07
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile wafers Cheese serving suggestion
(540)

Kolor znaku: beżowy, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy,
biały, czarny, zielony, złoty
(531) 04.05.02, 04.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 08.03.08, 08.03.12,
05.09.06, 24.09.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 306955
(220) 2017 04 14
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) EKO-WITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AM AM
(540)

(210) 470513

Kolor znaku: zielony, fioletowy, niebieski, żółty, pomarańczowy,
czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.15, 02.09.01
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt i małych dzieci, dietetyczna żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowana dla niemowląt i małych dzieci, żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią
na białko mleka krowiego i białko sojowe, żywność oraz odżywki
dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki mleczne dla niemowląt, mleko modyfikowane,
preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, mieszanki mleko
zastępcze: mieszanki sojowe, mieszanki hydrolizowane, mieszanki
aminokwasowe, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, żywność z mlekiem w proszku
dla niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, kaszki mleczne
i bezmleczne jako produkty do żywienia niemowląt i małych dzieci, żywność i odżywki dla dzieci do celów medycznych, napoje dla
niemowląt i małych dzieci, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
desery jogurtowe dla niemowląt i małych dzieci, mleko oraz napoje
mleczne lub z przewagą mleka dla niemowląt i małych dzieci, desery
mleczne zawierające owoce dla niemowląt i małych dzieci, twarożki
z różnymi dodatkami dla niemowląt i małych dzieci, gotowe posiłki
obiadowe dla niemowląt i małych dzieci zawierające: warzywa, mięso, ryby, drób, owoce, gotowe mieszanki warzywne dla niemowląt
i małych dzieci, gotowe mieszanki owocowe dla niemowląt i małych
dzieci, rosół (zupa) dla niemowląt i małych dzieci, gotowe zupy jarzynowe dla niemowląt i małych dzieci również z dodatkiem mięsa,
chrupki owocowe dla niemowląt i małych dzieci, kompoty dla niemowląt i małych dzieci, 29 desery mleczne, napoje mleczne zawierające owoce, jogurty, jogurty zawierające owoce, pudding mleczny,
twarożki, sałatki warzywne, warzywa gotowane, desery owocowe,
przekąski na bazie owoców, przeciery owocowe, sałatki owocowe,
musy owocowe, galaretki owocowe, gotowe posiłki zawierające mięso, warzywa,, 30 herbaty owocowe, herbaty zawierające specjalnie
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dobrane kompozycje ziół, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, budynie deserowe, puddingi do użytku
jako desery, gotowe posiłki zawierające ryż, makaron, ryż i kasze
na mleku, kleiki spożywcze na bazie mleka, ciastka dla dzieci, jogurty
mrożone, 32 soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, napoje owocowe, nektary owocowe,
napoje z soku warzywnego.

(111) 306956
(220) 2017 04 19
(210) 470678
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 09
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) HOLIST agro
(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym
informacyjne, statystyczne, naukowe, do celów edukacyjnych w formie papierowej jak i on-line, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, sympozjów, szkoleń,, 44 usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 306957
(220) 2017 04 13
(210) 470716
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) sPlace Park
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu
w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiektów
i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie administrowania i zarządzania
nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania hipotek,
uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych, usługi polegające na kredytowaniu inwestycji budowlanych
oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi
maklerskie w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi polegające na uzbrajaniu terenu
pod inwestycje budowlane, usługi polegające na rozbiórce i burzeniu
obiektów budowlanych w celu pozyskania gruntów pod inwestycje
budowlane, usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu prac
budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu
do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budowlanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu
do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne,
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montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie
budowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych
oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie
budownictwa „pod klucz”, usługi w zakresie wykonywania wszelkich
instalacji budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające na wykonywaniu
konstrukcji i pokryć dachowych, usługi polegające na wykonywaniu
robót ziemnych i nawierzchniowych, usługi informacyjne dotyczące
robót budowlanych oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, 42 usługi
architektów i biur projektowych, usługi projektowe w dziedzinie
urbanistyki i budownictwa, usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym również architektury wnętrz i architektury przestrzeni,
usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, usługi
projektowe dotyczące planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego,
usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych
w zakresie zagospodarowania przestrzeni, usługi doradcze w zakresie
ochrony środowiska, usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury.

(111) 306958
(220) 2017 04 20
(210) 470722
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) WARZYW NIAK
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 30 sałatki warzywne, pasty warzywne.
(111) 306959
(220) 2017 04 25
(210) 470885
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIPERIL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 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, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 306960
(220) 2017 04 26
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Integreen

(210) 470948

Nr 7/2018

(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) 306961
(220) 2017 04 26
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) G
(540)

(210) 470952

Kolor znaku: zielony
(531) 15.09.01, 15.09.10, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.03, 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) 306962
(220) 2017 04 26
(210) 470962
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Active Home
(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.

Nr 7/2018
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(111) 306963
(220) 2017 04 26
(210) 470981
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma START & GO PROSTY SKŁAD
(540)
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(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, biały,
beżowy, czerwony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 05.07.12, 05.07.13, 19.07.01
(510), (511) 32 lemoniada.

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony, brązowy
(531) 05.07.02, 05.07.09, 08.03.25, 05.07.13, 05.07.18, 26.03.01,
26.03.16, 27.05.01, 29.01.15
(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, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami.
(111) 306964
(220) 2017 04 27
(210) 471026
(151) 2018 02 08
(441) 2017 08 21
(732) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka, PL.
(540) dobry CYDR Z NAJLEPSZYCH ODMIAN POLSKICH JABŁEK
(540)

Kolor znaku: srebrny, zielony, jasnozielony, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.13, 05.07.22, 19.07.01
(510), (511) 33 cydr.
(111) 306965
(220) 2017 04 28
(210) 471095
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 25
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) 1936 TYMBARK LEMONIADA Oryginalna receptura

(111) 306966
(220) 2017 05 04
(151) 2018 01 25
(441) 2017 08 07
(732) ZHOU PINGSHA SUI, Warszawa, PL.
(540) SUI
(540)

(210) 471154

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torebki damskie, torebki wieczorowe, małe torebki,
kopertówki, torebki do ręki, torebki na ramię i portfel, 25 odzież,
obuwie i szaliki, 26 artykuły do szycia, ozdoby do włosów, 41 nauczanie języków.
(111) 306967
(220) 2017 05 05
(210) 471248
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) BOMBER
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna damska
i męska, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów – buty,
odzież, bielizna damska i męska, nakrycia głowy, sprzęt AGD i RTV,
wyroby ze skóry i ich imitacje oraz artykuły spożywcze – pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum
handlowym, usługowym i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów takich jak: buty, odzież, bielizna damska i męska,
nakrycia głowy, sprzęt AGD i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz
artykuły spożywcze, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego w odniesieniu do wskazanych wyżej towarów, zarządzanie w działalności handlowej, usługi w zakresie reklamy w centrum
handlowym, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych-nie obejmujące świadczenia usług ujętych w innych klasach niż 35,
reklama radiowa i telewizyjna i za pośrednictwem środków elektronicznych w zakresie prowadzonego centrum handlowego, w odniesieniu do sprzedawanych produktów, reklama radiowa, telewizyjna
i internetowa oferowanych produktów.
(111) 306968
(220) 2017 05 05
(210) 471249
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) HARPIA
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna damska
i męska, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów – buty,
odzież, bielizna damska i męska, nakrycia głowy, sprzęt AGD i RTV,
wyroby ze skóry i ich imitacje oraz artykuły spożywcze – pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum
handlowym, usługowym i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów takich jak: buty, odzież, bielizna damska i męska,
nakrycia głowy, sprzęt AGD i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz
artykuły spożywcze, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego w odniesieniu do wskazanych wyżej towarów, zarządzanie w działalności handlowej, usługi w zakresie reklamy w centrum
handlowym, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych-nie obejmujące świadczenia usług ujętych w innych klasach niż 35,
reklama radiowa i telewizyjna i za pośrednictwem środków elektronicznych w zakresie prowadzonego centrum handlowego, w odniesieniu do sprzedawanych produktów, reklama radiowa, telewizyjna
i internetowa oferowanych produktów.

(111) 306969
(220) 2017 05 05
(210) 471250
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) SMILING
(510), (511) 25 odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież
jeansowa, buty, odzież skórzana, szaliki, czapki, bielizna, spodnie,
kurtki, spódnice, sukienki, koszule, bluzy, bluzki, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów – buty, odzież, bielizna damska i męska, nakrycia głowy, sprzęt AGD i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz artykuły spożywcze – pozwalających nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w centrum handlowym, usługowym
i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów takich jak:
buty, odzież, bielizna damska i męska, nakrycia głowy, sprzęt AGD
i RTV, wyroby ze skóry i ich imitacje oraz artykuły spożywcze, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego w odniesieniu
do wskazanych wyżej towarów, zarządzanie w działalności handlowej, usługi w zakresie reklamy w centrum handlowym, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych-nie obejmujące świadczenia usług ujętych w innych klasach niż 35, reklama radiowa i telewizyjna i za pośrednictwem środków elektronicznych w zakresie prowadzonego centrum handlowego, w odniesieniu do sprzedawanych
produktów, reklama radiowa, telewizyjna i internetowa oferowanych
produktów.
(111) 306970
(220) 2017 05 09
(210) 471354
(151) 2018 01 25
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell POTAS ORGANICZNY SUPLEMENT DIETY
(540)

Kolor znaku: niebieski, błękitny, zielony, biały, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 20.05.07, 05.05.20, 19.13.21
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych, witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające.
(111) 306971
(220) 2017 05 09
(210) 471357
(151) 2018 01 25
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell KOENZYM Q10+E SUPLEMENT DIETY
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(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
niebieski, biały, zielony, szary, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.13.21, 05.05.20, 02.09.01, 26.11.03
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych, witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające.
(111) 306972
(220) 2017 05 09
(151) 2018 01 25
(441) 2017 08 07
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Naturell SILICA SUPLEMENT DIETY
(540)

(210) 471360

Kolor znaku: zielony, niebieski, ciemnoniebieski, żółty,
pomarańczowy, szary, biały
(531) 29.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 05.05.20, 19.13.21
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych, witaminy, minerały do celów leczniczych: mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie: suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające.
(111) 306973
(220) 2017 05 12
(210) 471609
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 16
(732) SERTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy, PL.
(540) T SERTOP TYCHY alu Hauskyjza ślōnski maszket SER SMAŻONY
Z KMINKIEM
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, żółty, czerwony,
biały
(531) 01.03.02, 01.03.13, 26.01.18, 09.01.11, 09.01.17, 07.15.08, 05.07.01,
24.15.02, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.04, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 sery, sery dojrzałe, sery dojrzałe z pleśnią, świeże sery,
sery miękkie, sery topione, sery śmietankowe, sery z przyprawami,
serki z dodatkami w postaci zbóż, ziaren, orzechów, owoców, sery
smażone.

(111) 306974
(220) 2017 05 15
(210) 471636
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 16
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) RAJSKA POKUSA
(510), (511) 29 bita śmietana, dżemy, galaretki owocowe, jogurt, kefir jako napój mleczny, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, marmolada, miąższ owoców, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko
owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych,
mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka orzechowego, orzechy aromatyzowane, orzechy
kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przecier jabłkowy,
przekąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki owocowe, wiórki kokosowe, 30 aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze
do ciast, gofry, guma do żucia, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, karmelki jako cukierki, krakersy, lody,
makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, miód, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik,
pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, sorbety jako lody,
sosy owocowe, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 306975
(220) 2017 05 15
(210) 471637
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 16
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) PYCHOZAURY
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, galaretki, galaretki
owocowe, hot dogi w cieście kukurydzianym, jogurt, kefir jako napój mleczny, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle
mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, krem na bazie masła, marmolada, masło arachidowe, masło kakaowe, miąższ owoców,
mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe,
mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona
słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone,
orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach,
pasty na bazie orzechów, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, serwatka, sos żurawinowy jako kompot, substytuty mleka, wiórki kokosowe, zsiadłe mleko, 30 aromaty
do ciast inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki
miętowe, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, gofry, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki
petit-beurre, imbir jako przyprawa, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, kanapki, kanapki z parówką jako hot dogi, karmelki
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jako cukierki, krakersy, kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma,
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja dla cukiernictwa, makaroniki
jako wyroby cukiernicze, marcepan, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki jako wyroby cukiernicze,
pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze,
piernik, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, słodziki naturalne, sorbety jako lody, sosy owocowe, sosy sałatkowe, suchary, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa,
tarty z owocami, wafle ryżowe, 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, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
i warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje orzeźwiające, napoje
serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary
bezalkoholowe, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda jako napoje, woda
gazowana, woda litowa, woda mineralna jako napoje, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 306976
(220) 2017 05 15
(210) 471711
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 16
(732) FADOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Złotniki, PL.
(540) f fadome
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, w tym biurowe, kuchenne, sklepowe i szkolne,
a w szczególności: szafy, szafki, komody, witryny, stoły, ławy, biurka,
pulpity, łóżka, kanapy, fotele, palety transportowe i inne wyroby stolarskie z drewna oraz akcesoria meblowe, 35 sprzedaż detaliczna,
hurtowa, internetowa, katalogowa, wysyłkowa i bezpośrednia mebli,
dywanów i sprzętu oświetleniowego oraz drewna i materiałów budowlanych, pokazy i wystawy mebli w celach handlowych i reklamowych, prezentowanie mebli w mediach dla celów sprzedaży, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, prowadzenie i zarządzanie sklepami meblowymi, 37 usługi stolarskie, w tym naprawa,
konserwacja i renowacja oraz montaż mebli, 39 magazynowanie,
pakowanie, składowanie i transport, zwłaszcza mebli, usługi rozładunku towarów, wynajmowanie magazynów i garaży oraz miejsc
parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 40 obróbka drewna, 41 udostępnianie obiektów, udostępnianie sprzętu
rekreacyjnego i sportowego, 42 projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, usługi architektoniczno-inżynieryjne,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 306977
(220) 2017 05 15
(210) 471732
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 11
(732) Drylock Technologies N.V., Zele, BE.
(540) MAGICZNE KANALIKI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty
sanitarne do celów medycznych, w tym preparaty i produkty do pielęgnacji i higieny osobistej, podpaski higieniczne, ręczniki sanitarne, wyroby sanitarne miesiączkowe, mianowicie ręczniki sanitarne,
wkładki higieniczne, jednorazowe wkładki do pieluch, tampony,
spodnie sanitarne, chusteczki do celów sanitarnych zawarte w tej
klasie, pieluchy na nietrzymanie moczu, jednorazowe pieluchy, pie-
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luchy i spodnie dla niemowląt i małych dzieci, majtki na nietrzymanie
moczu, wkładki medyczne lub higieniczne, Wata i waciki do użytku
medycznego lub sanitarnego ujęte w tej klasie, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały do opatrunku, materiały do wypełnień dentystycznych i stomatologiczne, środki dezynfekujące, pestycydy, fungicydy,
herbicydy.

(111) 306978
(220) 2017 05 16
(210) 471756
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) ZARĘBA-BRODNICKI ARTUR, KACPRZAK WOJCIECH, ZARĘBABRODNICKA ASTRIDA MACGRAF SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) iSTick removable
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 16 etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych, naklejki, dekoracje, materiały drukowane-folie, i papiery samoprzylepne,
35 działalność agencji reklamowych, 40 działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.
(111) 306979
(220) 2017 05 17
(210) 471796
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) INNOMENTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) INNOMENTORS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, majątek nieruchomy,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,, 45 usługi
prawne.
(111) 306980
(220) 2017 05 18
(210) 471853
(151) 2018 02 16
(441) 2017 08 16
(732) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa, PL.
(540) aromadiestasi.com
(510), (511) 29 owoce i orzechy spreparowane i konserwowane
w miodzie płynnym, w syropie słodzonym stewią, fruktozą, sokiem
z agawy, 30 miód.
(111) 306981
(220) 2017 05 18
(151) 2018 02 15
(441) 2017 08 16
(732) PACIERPNIK DARIUSZ, Częstochowa, PL.
(540) PAXIER PREMIUM
(540)

(210) 471864
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(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], 37 konserwacja i naprawa budynków, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, sprzątanie szpitali, sprzątanie hoteli, sprzątanie domów
mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, czyszczenie
elewacji budynków, dezynfekcja pomieszczeń, 44 usługi koszenia
trawników, usługi pielęgnacji trawników, ogrodnictwo, pielęgnacja
ogrodów.
(111) 306983
(220) 2017 05 19
(210) 471888
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 16
(732) RUDAWIEC IGNACY MORETTI PARTS, Poniszowice, PL.
(540) KOVIX INNOVATIVE SECURITY SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.22, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kłódki, kłódki z metalu, kłódki do kluczy z metali nieszlachetnych, kłódki metalowe do kluczy, kłódki metalowe do kluczy
z metali nieszlachetnych, metalowe mechanizmy zabezpieczające,
9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy bezpieczeństwa, alarmy,
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy zabezpieczające
przed kradzieżą, alarmy zapobiegające kradzieży, 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż za pośrednictwem sieci
komputerowej takich towarów jak: kłódki, kłódki z metalu, kłódki
do kluczy z metali nieszlachetnych, kłódki metalowe do kluczy, kłódki
metalowe do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe mechanizmy
zabezpieczające, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy bezpieczeństwa, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, alarmy zapobiegające kradzieży, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
prowadzenie sklepów internetowych dotyczących takich towarów
jak: kłódki, kłódki z metalu, kłódki do kluczy z metali nieszlachetnych,
kłódki metalowe do kluczy, kłódki metalowe do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe mechanizmy zabezpieczające, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy bezpieczeństwa, alarmy zabezpieczające
przed kradzieżą, alarmy zapobiegające kradzieży, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe.
(111) 306984
(220) 2017 05 22
(210) 471920
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) IDEALAB SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) W WONDERWALL STUDIO
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 37 czyszczenie, konserwacja, mycie, polerowanie, pielęgnacja, renowacja i woskowanie pojazdów.
(111) 306982
(220) 2017 05 18
(210) 471872
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) klineT

Kolor znaku: szary, bordowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.04.09
(510), (511) 27 tapeta, tapeta tekstylna, tapeta izolacyjna, tapeta
z pokryciem tekstylnym, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju.
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(111) 306985
(220) 2017 05 23
(210) 472019
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA JAWNA,
Wólka Załęska, PL.
(540) SIL7POWER
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 17 folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamy i sponsorowanych tekstów, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych.
(111) 306986
(220) 2017 05 24
(210) 472077
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa, PL.
(540) FESTIWAL WÓDKI
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.04, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: napoje alkoholowe, wódka, napoje bezalkoholowe, artykuły spożywcze, żywność, wyroby tytoniowe, wyroby
dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, artykuły numizmatyczne i filatelistyczne, monety, biżuteria, zegarki, figurki i posążki, popiersia, ordery, medale, torby, torebki, portmonetki, smycze, lampki, świeczniki,
abażury do lamp, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
fiszbinu, muszli, bursztynu, kości słoniowej, lalki, marionetki, maski
etniczne i teatralne, noże do papieru, parasolki, ramki do obrazów,
lusterka, grzebyki, ozdoby choinkowe, długopisy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, widokówki, kieliszki, szklanki, talerzyki,
wazony, kubki, butelki, karafki, kufle, podstawki pod kufle, breloczki, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych,
hurtowni internetowych, aukcji i agencji importowo-eksportowych
z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 41 organizowanie
imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych,
muzycznych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo-kulinarnych poprzez
degustacje, degustacje napojów alkoholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni,
lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna
imprez okolicznościowych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wyborze menu, usługi kelnerskie.
(111) 306987
(220) 2017 05 26
(210) 472198
(151) 2018 01 24
(441) 2017 08 07
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) RR
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(540)

Kolor znaku: biały, szary, fioletowy, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.19.99, 26.04.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
(111) 306988
(220) 2017 05 29
(210) 472279
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CERTYFIKAT PCBC Q
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 26.04.02, 27.05.21, 27.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(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 nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe
w tym wino (za wyjątkiem piwa), 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 306989
(220) 2017 05 29
(210) 472280
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CERTYFIKAT PCBC Q
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25
(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 nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe
w tym wino (za wyjątkiem piwa), 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
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(111) 306990
(220) 2017 05 29
(210) 472281
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI B
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.03.01, 26.03.17, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia,
preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary,
mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (w tym
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe,
przenośne budynki metalowe, materiały do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury
i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 306991
(220) 2017 05 29
(210) 472282
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI NAWÓZ WE EC
FERTILIZER
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
w tym nawozy (nieorganiczne) do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
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budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 42 kontrola
jakości.				
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 306992
(220) 2017 05 29
(210) 472283
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI GWARANTOWANA
JAKOŚĆ
(540)

(531) 01.03.06, 06.19.09, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.09,
27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
w tym nawozy (nieorganiczne) do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 31 ziarna
i produkty rolne nieprzetworzne, produkty ogrodnicze i leśne, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, karma dla zwierząt, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 306993
(220) 2017 05 29
(210) 472284
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI GWARANTOWANA
JAKOŚĆ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty
(531) 01.03.06, 06.19.09, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
w tym nawozy (nieorganiczne) do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 31 ziarna i produkty rolne nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, słód, karma dla zwierząt, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 306994
(220) 2017 05 29
(210) 472286
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SYSTEM
ZARZĄDZANIA
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.02, 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe w tym
audyty, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 306995
(220) 2017 05 29
(210) 472287
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SYSTEM
ZARZĄDZANIA
(540)

(531) 03.07.02, 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe w tym
audyty, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 306996
(220) 2017 05 29
(210) 472296
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CERTYFIKAT PCBC Q
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 27.05.21, 24.17.25
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki
wybielające i inne substancje stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfu-
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meryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 306997
(220) 2017 05 29
(210) 472298
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CERTYFIKAT PCBC Q
(540)

(531) 24.17.25, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki
wybielające i inne substancje stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 306998
(220) 2017 05 31
(151) 2018 02 05
(441) 2017 10 16
(732) Eesti Energia Aktsiaselts, Tallinn, EE.
(540) 100% ZIELONA ENERGIA
(540)

(210) 472391

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.11.12, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.15,
26.04.17, 24.17.05, 24.17.09
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(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 śledzenie i monitorowanie
zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań
finansowych / audytu, usługi agencji importowo-eksportowych,
marketing towarów i usług na rzecz innych, sprzedaż detaliczna
i hurtowa (dla osób trzecich) urządzeń elektrycznych, paliw, łupków
bitumicznych/naftowych, popiołów lotnych do ogólnego użytku
produkcyjnego, ropy naftowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa (dla
osób trzecich) przesyłu elektryczności (usługi sieci elektroenergetycznych) oraz usługi zarządzania systemami elektrycznymi, sprzedaż energii elektrycznej i energii cieplnej, handel energią, kupno
i sprzedaż energii na rynku energii elektrycznej, usługi sprzedaży
energii elektrycznej klientom oraz usługi kupna energii elektrycznej
od klientów w celu jej dalszej odsprzedaży na rynku wymiany energii
elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej użytkownikom końcowym, 36 konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, finansowanie projektów energetycznych,, 37 budowa, instalowanie oraz naprawa systemów do produkcji i wykorzystywania
energii odnawialnej, 39 dystrybucja energii i paliw, przechowywanie
energii i paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, transport, 40 wytwarzanie energii, wytwarzanie
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, obróbka materiałów,
42 doradztwo w zakresie zużycia energii oraz usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, doradztwo w zakresie oszczędzania energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania
energią, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i wykorzystywania energii, doradztwo związane z usługami technologicznymi
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, analizy technologiczne
związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich.

(111) 306999
(220) 2017 06 01
(210) 472435
(151) 2018 01 26
(441) 2017 07 31
(732) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR.
(540) FANTASIA HAPPY
(510), (511) 29 produkty mleczne, desery mleczne, jogurty, jogurty
pitne, 30 produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 307000
(220) 2017 06 01
(210) 472436
(151) 2018 01 26
(441) 2017 07 31
(732) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR.
(540) FANTASIA LOVE
(510), (511) 29 produkty mleczne, desery mleczne, jogurty, jogurty
pitne, 30 produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 307001
(220) 2017 06 02
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) PLUTON KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PLUTON
(540)

(210) 472508

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.01, 26.11.13
(510), (511) 7 młynki kuchenne elektryczne, młynki domowe elektryczne, maszyny do wyciskania kawy, elektryczne młynki do kawy,
młynki do przypraw elektryczne elektryczne spieniacze mleka
do kawy, maszynki [młynki] elektryczne do przygotowania żwyności,
młynki do kawy o napędzie innym niż ręczny, domowe elektryczne
młynki, domowe elektryczne blendery, ubijaczki elektryczne, elektryczne młynki wysokoobrotowe, elektryczne młynki wolnoobrotowe, elektryczne młynki udarowe, 11 elektryczne filtry do kawy, elektryczne ekspresy do kawy, ekspresy do kawy espresso, urządzenia
do palenia kawy, maszyny do palenia kawy, piece do palenia kawy,
elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne warniki do kawy, elektryczne perkolatory do kawy, ekspresy do palenia ziaren kawy, elektryczne bezprzewodowe zaparzacze kawy, domowe ekspresy
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do kawy, elektryczne dzbanki do kawy wyposażone w zaparzacz,
elektryczne czajniki do herbaty, elektryczne warniki do herbaty, filtry
do herbaty, urządzenia do parzenia herbaty, elektryczne zaparzacze
do herbaty, elektryczne podgrzewacze do herbaty, instalacje do prażenia i przygotowawania kakao, 21 mieszadełka do kawy, młynki
do kawy, ręczne młynki do kawy, młynki ręczne, młynki nieelektryczne, młynki nieelektryczne do przypraw, nieelektryczne młynki
do kawy, kubki do kawy, filiżanki do kawy, nieelektryczne dzbanki
do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, miarki do kawy,
ceramiczne serwisy do kawy, filtry do kawy nieelektryczne, nieelektryczne ekspresy do kawy, instalacje automatyczne do przyrządzania
kawy, serwisy do kawy z porcelany, nieelektryczne spieniacze mleka
do kawy, nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, filtry nieelektryczne do parzenia kawy, serwisy do kawy z metali szlachetnych,
filtry do kawy niepapierowe stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, serwisy do kawy z metali nieszlachetnych, papierowe serwisy do kawy, serwisy do kawy z tworzyw sztucznych,
dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, zestawy filiżanek do kawy
składające się z małych filiżanek i spodków, sitka do herbaty, filtry
do herbaty, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, imbryczki
do herbaty, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, filiżanki do herbaty, maty pod naczynia przy serwisowaniu herbaty, serwisy do herbaty z metali szlachetnych, serwisy
do herbaty z metali nieszlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali
szlachetnych, czajniczki do herbaty z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali nieszlachetnych, czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim, czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim z metali szlachetnych, czajniczki do podawania herbaty
w stylu japońskim z metali nieszlachetnych, dzbanki kuchenne,
dzbanki na mleko, dzbanki ze śmietanką, dzbanki szklane, dzbanki
próżniowe, dzbanki na syropy, czajniki nieelektryczne, czajniki
z gwizdkiem, kubki, kubki gliniane, kubki szklane, kubki papierowe,
kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki w tworzyw sztucznych,
kubki do mieszania, kubki do karmienia, kubki do napojów, uchwyty
na kubki, stojaki i wieszaki na kubki, kubki z uchem, pojemniki kuchenne, pojemniki emaliowane, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki ze szkła, pojemniki z metali szlachetnych i nieszlachetnych, pojemniki na wykałaczki, pojemniki do napojów, pojemniki
do przechowywania żywności, pojemniki na przyprawy, pojemniki
próżniowe, pojemniki do schładzania, pojemniki do ogrzewania, termoizolacyjne pojemniki na napoje, przenośne pojemniki termoizolacyjne na napoje, pojemniki termoizolacyjne na żywność, pojemniki
porcelanowe, podstawki na pojemniki, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki-tacki do zamrażania lodu, pojemniki z tworzyw sztucznych, pojemniki z metali szlachetnych i nieszlachetnych, pojemniki papierowe, pojemniki z uchwytami, przybory
kuchenne, przybory wykonane z metali szlachetnych, przybory wykonane z metali nieszlachetnych, przybory wykonane z innych materiałów, naczynia, naczynia szklane, naczynia ceramiczne, naczynia
szklane żaroodporne, naczynia do gotowania, naczynia na napoje,
szklane naczynia na napoje, naczynia kuchenne, naczynia będące
artykułami gospodarstwa domowego, podstawki stołowe pod naczynia, naczynia do serwisowania, termoizolacyjne naczynia szklane,
naczynia do mieszania koktajli, naczynia z metali szlachetnych i nieszlachetnych, naczynia do picia i akcesoria barowe, talerze, talerzyki,
talerze jednorazowe, talerze papierowe, talerze dekoracyjne, talerze
deserowe, talerze szklane, talerze ceramiczne, talerze z tworzyw
sztucznych, talerze z metali szlachetnych i nieszlachetnych, talerze
biodegradowalne, butelki na napoje dla podróżnych, 29 zabielacz
do kawy, zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim produkty mleczne, 30 kawa, gotowa kawa, kawa z mlekiem, kawa ze spienionym mlekiem, substytuty kawy, preparaty roślinne zastępujące
kawę, cykoria, napoje na bazie kawy, kawa aromatyzowana, kawa
niepalona, kawa palona, kawa granulowana, kawa liofilizowana,
kawa czekoladowa, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa słodowa, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mrożona, kawa
w torebkach, kapsułki z kawą, kawa parzona, kawa mielona, kawa
w postaci całych ziaren, sztuczna kawa, koncentraty kawy, ziarna
kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakt z kawy, ekstrakt
kawy słodowej, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy, nadzienia
na bazie kawy, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy,
mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, napoje
mrożone na bazie kawy, mieszanki kawy słodowej i kakao, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje składające się głównie z kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, napoje na bazie kawy zawierają-
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ce mleko, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, napoje
na bazie kawy zawierające lody, napoje gazowane na bazie kawy,
ekstrakty z kawy stosowane jako aromaty do napojów, inne niewymienione kawy, napary inne niż do celów leczniczych na bazie kawy,
herbata, herbata rozpuszczalna, herbaty aromatyzowane, herbata
zielona, herbata oolong, herbata czarna, herbata jaśminowa, herbata
mate, herbata rooibos, herbata chai, herbata nienaturalna, herbata
naturalna, herbata mrożona, herbata szałwiowa, herbata lipowa, herbata imbirowa, herbata bezteinowa, herbata biała, herbata earl grey,
herbata sypka, herbata w torebkach, herbata zielona, herbata do zaparzania, herbata cytrynowa, herbata lapsang souchong, herbata
chryzantemowa, herbata z rozmarynu, kapsułki z herbatą, herbata
z liści jęczmienia, herbata z żeń-szenia, herbata żurawinowa, herbata
morelowa, herbata z eleuterokoku, herbata darjeeling, herbata prażona, herbata prażona jęczmienna, sztuczna herbata, herbata w granulkach, napoje na bazie herbaty, substytuty herbaty, herbata cytrusowa, herbata z kolcowoju, herbata z białego lotosu, herbata
z korzenia łomianu, herbata paczkowana, herbata ze sproszkowanych wodorostów, herbata owocowa, herbata pomarańczowa, herbata jabłkowa, liście herbaty, wyciągi z herbaty, herbaty ziołowe,
aromaty do herbaty, torebki do przyrządzania herbaty, napoje sporządzone z herbaty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, preparaty
do sporządzania napojów na bazie herbaty, herbaty składające się
z liści lub wyciągów ziół i/lub owoców, napary inne niż do celów leczniczych na bazie kawy, inne niewymienione herbaty, kakao, napoje
kakaowe, mieszanki kakaowe, wyroby z kakao, preparaty z kakao,
kakao w proszku, napoje zawierające kakao, cukierki z kakao, gotowe
kakao i napoje na bazie kakao, kakao do sporządzania napojów, napoje kakaowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie kakao, ekstrakty
i wyciągi z kakao, składniki na bazie kakao do produkcji produktów
cukierniczych, kakao palone, kakao granulowane, ekstrakty kakao
stosowane jako aromaty, napary inne niż do celów leczniczych na bazie kakao, przyprawy, przyprawy suche, przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy do pieczenia, przyprawy w proszku,
dodatki i przyprawy smakowe, koncentraty korzenne stosowane jako
przyprawy, inne niewymienione przyprawy, aromaty, aromaty waniliowe, aromaty migdałowe, aromaty kawowe, aromaty cytrynowe,
aromaty orzechowe, aromaty do napojów, aromaty do żywności,
aromaty owocowe, preparaty aromatyczne do wypieków, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty ziołowe, aromaty naturalne, inne niewymienione aromaty, 32 woda, woda pitna, woda aromatyzowana, woda mineralna, woda źródlana, woda gazowana,
woda niegazowana, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa,
woda litowa, woda butelkowana, woda mineralizowana, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna z witaminami, woda kokosowa, napoje, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
orzeźwiające, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, napoje owocowe, napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje typu
coca-cola, napoje dla sportowców, napoje z guaraną, bezalkoholowe
napoje niskokaloryczne, napoje mrożone, napoje mrożone owocowe, napoje mrożone warzywne, napoje typu tonic, napoje aromatyzowane, koktajle bezalkoholowe, napoje gazowane i niegazowane
na bazie soków owocowych i/lub warzywnych, soki owocowe, mrożone soki owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje typu smoothie, napoje owocowe z koncentratu, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania wody smakowej, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z kawą, herbatą,
kakao, dystrybucja materiałów reklamowych, druków, prospektów,
broszur, katalogów, ulotek, zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej, zgromadzenie towarów umożliwiające klientom
oglądanie i nabywanie w sklepach detalicznych i hurtowniach z towarami spożywczymi, przemysłowymi, gospodarstwa domowego,
chemicznymi i rolniczymi oraz ich półproduktami, organizowanie
targów i wystaw handlowych, agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dekoracja wystaw kawiarnianych i sklepowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi związane z prowadzeniem kawiarni i herbaciarni, w tym pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
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sprzedaży ww. towarów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, w tym przesyłanie handlowej informacji tekstowej i obrazowej
dzięki środkom masowego przekazu, 40 mielenie kawy, palenie
i przetwarzanie kawy, przetwarzanie liści herbaty, 43 kawiarnie, usługi kawiarni, herbaciarnie, usługi herbaciarni, usługi dostawy kawy
i herbaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, bary,
bary szybkiej obsługi, restauracje.

(111) 307002
(220) 2017 06 05
(210) 472536
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) BRYCHCY ARTUR CHILLIAPARTAMENTY, Kołobrzeg, PL.
(540) CHILLI CHILLIAPARTAMENTY.PL
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości wynajem, wynajem
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem mieszkań,
studio, pokoi, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, 43 wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych.
(111) 307003
(220) 2015 05 25
(210) 442858
(151) 2017 05 12
(441) 2015 09 14
(732) OFICYNA LITERATÓW RÓJ FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ekspres Reporterów
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, czasopisma jako periodyki, gazety, 35 prenumerata gazet dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, marketing, obróbka
tekstów, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, edycja
tekstów, 41 fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkolenia,
pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji innych niż do celów reklamowych, usługi reporterskie.
(111) 307004
(220) 2015 07 03
(151) 2018 02 28
(441) 2015 10 12
(732) GOSPODARCZYK MAGDALENA, Radom, PL.
(540) CHIARA DESIGN
(540)

(210) 444382

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz towary ujęte w klasie 18
kufry i torby podróżne, sakiewki, torby i torebki wszelkiego rodzaju, kuferki, portmonetki, portfele, aktówki, dyplomatki, teczki, torby
na zakupy, torby plażowe i torby sportowe, plecaki szkolne, breloczki
do kluczy, 35 reklama, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie galanterii skórzanej i galanterii z imitacji
skóry.
(111) 307005
(151) 2018 02 20

(220) 2017 06 27
(441) 2017 10 23

(210) 472542
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(732) FOS MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biała Podlaska, PL.
(540) cameleon market odzieży używanej
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.23
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży używanej.
(111) 307006
(220) 2017 06 05
(210) 472595
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 16
(732) PIRÓG JAN, PIRÓG KRYSTIAN, PIRÓG MAGDALENA JMP
SPORTS WEAR SPÓŁKA CYWILNA, Szaflary, PL.
(540) Jmp
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe dla
wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego
inne niż kaski jeździeckie, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bandany, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bielizna funkcjonalna,
bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, blezery, bluzki,
bluzy dresowe, bluzy sportowe, buty wędkarskie, chustki, chusty,
daszki będące nakryciami głowy, odzież dzianinowa, fartuchy, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kamizelki, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, kamizelki dla rybaków, kamizelki z polaru, kombinezony,
kombinezony do latania, kombinezony do nart wodnych, kombinezony do snowboardu, kombinezony narciarskie, kombinezony piankowe, kombinezony zimowe, kombinezony suche, komplety sportowe, kostiumy, kurtki, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki
wędkarskie, kurtki puchowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
kurtki rybackie, kurtki snowboardowe, odzież narciarska, odzież
gimnastyczna, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież
robocza, odzież taneczna, odzież wodoodporna, kombinezony robocze, rękawiczki, rękawiczki zimowe, rękawiczki dla rowerzystów,
rękawice narciarskie, rękawice motocyklowe, rękawice do snowboardu, rękawice do nurkowania, skarpety sportowe, stroje sportowe,
szale, ubrania codzienne, odzież, obuwie, obuwie robocze, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie dla rybaków, buty tenisowe, buty treningowe, nakrycia głowy,
35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa w zakresie: odzieży, odzieży i obuwia sportowego, nakryć głowy.
(111) 307007
(220) 2017 06 05
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) PERRIGUE PATRICK, Poznań, PL.
(540) k KROMATIN
(540)

(210) 472600
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, czerwony
(531) 20.05.15, 20.05.16, 24.15.21, 27.05.01, 24.11.25, 29.01.14
(510), (511) 9 gry komputerowe w formie programów komputerowych na nośnikach, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie edukacyjne, publikacje elektroniczne, 16 torby papierowe do pakowania,
torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torby na prezenty, papier
do pakowania, pudełka kartonowe, pudełka papierowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły piśmiennicze, przybory szkolne, publikacje drukowane, albumy, czasopisma, książki, książeczki, komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki do książek, plakaty,
rysunki, koperty, kartki okolicznościowe, ozdoby z papieru na przyjęcia, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, materiały do modelowania,
materiały do rysowania, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, zabawki mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki do zabawy,
figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry towarzyskie, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, maski papierowe, artykuły sportowe i gimnastyczne,
ozdoby choinkowe.
(111) 307009
(220) 2017 06 13
(210) 472882
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ROYAL LABEL READY TO DRINK
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 03.01.02, 03.01.22, 03.01.24, 24.09.03, 26.11.03, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 307010
(220) 2017 06 13
(210) 472886
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie ŚWIEŻOŚĆ LATA PROFi
ZUPA Krem ze świeżego ogórka z koperkiem BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 spodnie sportowe, czapki sportowe, bluzy sportowe, koszule sportowe, kurtki sportowe, skarpetki sportowe, obuwie
sportowe, podkoszulki sportowe.
(111) 307008
(220) 2017 06 09
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) Cobi GmbH, Osnabrück, DE.
(540) SMALL ARMY

(210) 472777

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoczerwony, jasnozielony, zielony,
pomarańczowy, szary
(531) 03.07.03, 05.09.15, 08.07.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15,
27.07.01, 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18
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(510), (511) 29 zupy, zupa-krem, zupa-krem ze świeżych warzyw, zupa-krem z warzyw z dodatkiem zieleniny, zupa-krem z ogórka z koperkiem.

(111) 307011
(220) 2017 06 13
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) BASIC line dog
(540)

(210) 472911

Kolor znaku: zielony, biały, czarny, jasnożółty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
(111) 307012
(220) 2017 06 13
(210) 472914
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) THE COLD PRESSED JUICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) the cold pressed juices
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 29 desery orzechowo-owocowe na bazie orzechów
i owoców świeżych oraz suszonych, desery mleczne, wykonane
z produktów pochodzenia roślinnego, desery jogurtowe, mleczne,
wykonane z produktów mlecznych, z muesli, na bazie sztucznego
mleka, mieszanki owocowe, warzywne i mięsne, owoce w słoikach,
kawałki owoców w słoikach, desery owocowe, zupy, masło z orzechów, masło arachidowe, masło kakaowe, masło migdałowe, masło
kokosowe, masło z orzechów nerkowca, masło z pestek dyni i słonecznika, suszone owoce i suszone warzywa, ekstrakty spożywcze
z owoców, warzyw, orzechów, nasion, trawy morskiej lub alg, żywność typu superfood, tj. preparowane orzechy, ziarna i pestki oraz
konserwowe, suszone i gotowane owoce i warzywa, przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie mięsa, przekąski warzywne, chipsy warzywne,
sałatki, batony na bazie orzechów, pasty warzywne, pasty z soi, pasty z warzyw strączkowych, koncentraty wanilii, koncentraty pomidorowe [purée], koncentraty soków warzywnych do konsumpcji,
30 desery gotowe, desery owocowe [wyroby cukiernicze i słodycze],
ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], ciasto
na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami, musy, musy deserowe owocowe, musy owocowe (słodycze), musy owocowe (wyroby
cukiernicze), musy z daktyli, desery lodowe, posypki do słodyczy, posypki do deserów, słodkie posypki, ciasta [słodkie lub słone], słodkie
wyroby piekarnicze, słodkie wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze,
ciasta zawierające mięso, przekąski sezamowe, przekąski czekoladowe, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski na bazie tofu, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, batony zbożowe, batony czekoladowe, batony na bazie daktyli, batony na bazie owoców
suszonych, batony ze świeżymi owocami, batony z superfood, wyroby cukiernicze na bazie mąk pełnoziarnistych bez dodatku cukru
rafinowanego, kanapki na bazie własnego pieczywa, owsianki, kasza
na wodzie, owsianka ryżowa, koncentraty warzywne stosowane jako
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przyprawy, koncentraty ziołowe, koncentraty z suszonych ziół i kwiatów, miód, kakao, kawa, herbata, batony odżywcze, energetyczne,
proteinowe i do przyrostu wagi, w tym batony zastępujące posiłki
i wyroby cukiernicze stosowane w dziedzinach zdrowia, fitnessu i dobrego samopoczucia psychofizycznego, batony musli i fitness z polewą czekoladową i bez polewy czekoladowej, napary ziołowe, 32 soki
wyciskane na zimno, soki, soki owocowe, soki z warzyw, mieszanki
soków owocowych i mieszanki soków warzywnych, smoothies
(napoje), napoje owocowe smoothie, miksowane owoce (koktajle
smoothie), soki owocowe świeżo wyciskane, napoje owocowe, koktajle owocowe, koktajle warzywne, koktajle na bazie mleka roślinnego, koktajle na bazie superfood, koncentraty soków owocowych,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: mieszanki deserowe, desery, desery gotowe, desery owocowe [wyroby
cukiernicze i słodycze], mieszanki owocowe, warzywne i mięsne,
ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], ciasto
na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami, owoce w słoikach, kawałki owoców w słoikach, musy owocowe, musy, desery owocowe,
zupy, masła orzechowe ogółem, suszone owoce i suszone warzywa,
ekstrakty spożywcze z owoców, warzyw, orzechów, nasion, trawy
morskiej lub alg, żywność typu superfood, tj. preparowane orzechy,
ziarna i pestki oraz konserwowe, suszone i gotowane owoce i warzywa, posypki do słodyczy, posypki do deserów, słodkie posypki, ciasta [słodkie lub słone], słodkie wyroby piekarnicze, słodkie wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta zawierające mięso, produkty
o charakterze przekąsek, batony jako przekąski, przekąski, zdrowe
przekąski, owsianki, kasza na wodzie, owsianka ryżowa, koncentraty warzywne i owocowe, żywność typu superfood, tj. surowy miód
i surowe kakao, kawa, herbata, batony odżywcze, energetyczne,
proteinowe i do przyrostu wagi, w tym batony zastępujące posiłki
i wyroby cukiernicze stosowane w dziedzinach zdrowia, fitnessu i dobrego samopoczucia psychofizycznego, batony musli, energetyczne,
proteinowe i fitness z polewą czekoladową i bez polewy czekoladowej, napary ziołowe, sałatki, soki wyciskane na zimno, soki, soki owocowe, soki warzywne, soki z warzyw, mieszanki soków owocowych
i mieszanki soków warzywnych, smoothies (napoje), napoje owocowe smoothie, miksowane owoce (koktajle smoothie), soki owocowe
świeżo wyciskane, napoje owocowe pozwalające potencjalnemu
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując, zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, 43 usługi restauracyjne świadczone
w lokalach zajmujących się sprzedażą żywności, napojów alkoholowych i innych napojów bezalkoholowych, usługi kateringowe online, katering, usługi dostawy żywności i napojów, usługi planowania
menu online, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach
lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie
(ośrodkach spa, klinikach, domach opieki), usługi zaopatrzenia w napoje i żywność.

(111) 307013
(220) 2017 06 14
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) Troskliwa z natury
(540)

(210) 472929

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.07.01, 02.07.10, 02.07.23, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12,
29.01.04
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, syropy.
(111) 307014
(151) 2018 01 25

(220) 2017 06 14
(441) 2017 09 11

(210) 472951
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(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIADOMOŚCI KOSMETYCZNE wk
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, film kinematograficzny, naświetlony, identyfikacyjne karty magnetyczne, publikacje
elektroniczne, do pobrania, sondy do celów naukowo-badawczych,
urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
urządzenia do nauczania, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane],
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały drukowane,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier,
periodyki [czasopisma], plansze, płytki grawerskie, plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, publikacje drukowane,
torby papierowe, ulotki, 35 badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, 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, 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, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, sponsorowanie, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 307015
(220) 2017 06 14
(210) 472980
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORANŻADA napój gazowany
PÓŁWYTRAWNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, żołty, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 11.03.01, 11.03.20, 26.01.01,
26.01.06, 08.07.01, 25.01.01
(510), (511) 32 oranżada jako napój gazowany.
(111) 307016
(220) 2017 06 16
(210) 472990
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 11
(732) MERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Merigo Zarezerwowani dla Ciebie
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi rezerwowania noclegów, miejsc hotelowych.
(111) 307017
(220) 2017 06 16
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) KOSECKI PAWEŁ, Łoziska, PL.
(540) ettito
(540)

(210) 473006

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, kufry bagażowe, etui na klucze, kufry bagażowe, kufry i walizki, pasy do bagażu, pasy na ramię ze skóry, portmonetki i portfele, teczki i aktówki, torby, torby podróżne [podręczne],
torebki, walizki, walizy, parasole i parasolki przeciwsłoneczne, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, paski, rękawiczki,
skarpetki, pończochy, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowni i sklepach z artykułami odzieżowymi i obuwiem, oferowanie w celu sprzedaży i sprzedaż w sklepach, hurtowniach i za pomocą Internetu obuwia, odzieży, nakryć głowy i galanterii skórzanej i tekstylnej.
(111) 307018
(220) 2017 06 19
(210) 473036
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Benevox
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
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teriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 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, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 307019
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) BENEVOX Control smak cytrynowy
(540)

(210) 473038

Kolor znaku: niebieski, szary, biały, żółty
(531) 19.13.21, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki; preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne;
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
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bójcze, 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, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 307020
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) BENEVOX
(540)

(210) 473041

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne, 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
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lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 307021
(220) 2017 06 19
(210) 473042
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Benevox Control Twoje gardło pod kontrolą
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
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antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 307022
(220) 2016 07 07 K
(210) 472879
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno, PL.
(540) dabidu
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, szary, błękitny, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z meblami, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
(111) 307023
(220) 2017 06 19
(210) 473043
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Benevox Control Miej gardło pod kontrolą
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty
do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
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lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety
do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry
samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory
pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże
gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt,
zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory
stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki
do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia,
igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia
obrażeń.

(111) 307024
(220) 2017 06 19
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 11
(732) HJK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) TESTA VILLA 1924
(540)

(210) 473044

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.07, 03.09.18, 26.13.25
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, kafeterie, bufety, usługi hotelowe,
usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi rezerwacji pokoi, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi.
(111) 307025
(151) 2018 01 24

(220) 2017 06 19
(441) 2017 10 09

(210) 473045
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(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Benevox Control i gardło pod kontrolą
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(111) 307026
(220) 2017 06 19
(210) 473047
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) BENEVOX Control smak pomarańczowo-miodowy
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, pomarańczowy, biały
(531) 19.13.21, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

Nr 7/2018

we, stałe zbiorniki ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe, instalacje chłodnicze, instalacje i zbiorniki ciśnieniowe, mroźnie, zasobniki ciepłej
wody, hydrofory, poziome oddzielacze cieczy, zbiorniki cieczy, zbiorniki termosyfonowe, zbiorniki oleju, ekonomizery, zbiorniki sprzężonego powietrza/wyrównawcze,separatory powietrza, rurki manometryczne, sieci rozdzielcze wodociagowe, 17 materiały z tworzyw
sztucznych do izolacji termicznej, 37 budowa magazynów suchego
składowania, budowa hali produkcyjnych, budowa przechowalni,
budowa warsztatów, budowa hali handlowych i dystrybucyjnych,
budowa budynków socjalnych, budowa biurowców, montaż konstrukcji stalowych, budowa przemysłowych instalacji, naprawa kotłów wodnych, naprawa kotłów parowych, naprawa stałych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, montaż izolacji termicznych,
realizacja kotłowni przemysłowych opalanych wszelkiego rodzaju
paliwem, realizacja układów kogeneracji, realizacji trigeneracji, realizacja sieci cieplnych, realizacja kotłowni parowych i wodnych, realizacja sieci preizolowanych, instalacja uzdatniania wody, realizacja
instalacji przemysłowych z wykorzystaniem pomp ciepła, kolektorów słonecznych i układów kogeneracyjnych, automatyzacja pracy
instalacji dla energetyki i ciepłownictwa, montaż wentylacji, montaż
klimatyzacji, montaż systemów chłodzenia maszyn i urządzeń, montaż systemu odciągu dymów spawalniczych, montaż systemu odciągu spalin z silników samochodowych, montaż systemu odpylania
stanowisk pracy, budowa mroźni wysokiego składowania, budowa
mroźni składowych, budowa przetwórni i kompletnych zakładów
produkcyjnych, budowa przechowalni owoców i warzyw, budowa
tuneli szokowego wychładzania surowca, 40 spawanie metodą MIG/
MAG, TIG, MMA, cięcie plazmą, cięcie palnikiem gazowym, cięcie
laserowe, cięcie gilotyną hydrauliczną, walcowanie blach, zwijanie
blach, gięcie hydrauliczne, piaskowanie konstrukcji, śrutowanie konstrukcji, cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne, hartowanie,
wycinanie precyzyjne laserem, obróbka rur.

(111) 307028
(220) 2017 06 20
(210) 473149
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR LUKSUSOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEGIC
(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, paski
do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wyroby jubilerskie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrządy do pisania, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], wieczne pióra, materiały piśmienne,
ołówki, grafity do ołówków.
(111) 307029
(220) 2017 06 20
(210) 473150
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR LUKSUSOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOBLE PLACE
(540)

(111) 307027
(220) 2017 06 20
(210) 473127
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) GRUPA IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miszewko, PL.
(540) GRUPA IZOLACJE
(540)

(531) 17.02.01, 17.02.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, paski
do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wyroby jubilerskie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrządy do pisania, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], wieczne pióra, materiały piśmienne,
ołówki, grafity do ołówków, 35 sprzedaż detaliczna zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przyrządów do pisania, promocja sprzedaży dla osób trzecich zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich,
przyrządów do pisania, reklama zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przyrządów do pisania.

Kolor znaku: zielony, czerowny
(531) 26.13.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, rurociąg
technologiczny do materiałów niebezpiecznych, rurociągi przesyłowe, zbiorniki buforowe, zbiorniki powietrza, kondestatu, glikolu,
wody lodowej, 11 wentylacja, klimatyzacja, kotły wodne, kotły paro-

(111) 307030
(220) 2017 06 21
(210) 473156
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań, PL.
(540) PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA LAGER NIEPASTERYZOWANE
NIEFILTROWANE SZLACHETNY SMAK WIELKOPOLSKI
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, zielony, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.11, 11.03.03, 07.01.01, 05.07.02, 25.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 307031
(220) 2017 06 21
(210) 473157
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań, PL.
(540) PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA PSZENICZNE
NIEPASTERYZOWANE NIEFILTROWANE SZLACHETNY SMAK
WIELKOPOLSKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, zielony, beżowy
(531) 01.05.01, 29.01.14, 03.04.11, 07.01.01, 05.07.02, 11.03.03, 25.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 307032
(220) 2017 06 21
(210) 473158
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań, PL.
(540) PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA CZARNE
NIEPASTERYZOWANE NIEFILTROWANE SZLACHETNY SMAK
WIELKOPOLSKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, beżowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.04.11, 07.01.01, 05.07.02, 11.03.03, 25.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 307033
(220) 2017 06 21
(210) 473164
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K1
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.02.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości
w zakresie powierzchni biurowych, handlowych, gastronomicznych
oraz mieszkalnych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków i ich części w zakresie powierzchni handlowych, biur,
gastronomii, kompleksów budynków, osiedli mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie wyceny majątku nieruchomego,
usługi finansowania nieruchomości, agencje nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich.
(111) 307034
(220) 2017 06 21
(210) 473172
(151) 2018 02 28
(441) 2017 08 07
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) KWAS OMEGA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 307035
(220) 2017 06 21
(210) 473178
(151) 2018 02 28
(441) 2017 08 07
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) KWAS ALFA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 307036
(220) 2017 06 21
(210) 473179
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) KOWALSKI MACIEJ & KOWALSKI SZYMON GREEN BIKE
POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Śrem, PL.
(540) ALICE
(510), (511) 12 rowery, rowery górskie, rowery dziecięce, rowery
składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, rowery miejskie, minirowery, części i akcesoria do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, ramy do rowerów, kierownice [części do rowerów], mostki kierownicy [części rowerowe], koła [części rowerów], piasty do rowerów,
widelce [części rowerowe], koła zębate do rowerów, koła łańcuchowe
do rowerów, wolne koła do rowerów, korby rowerowe, nakładki widelca [części rowerów], układy napędowe [części rowerowe], układy
zawieszenia do rowerów, opony rowerowe, opony rowerowe bezdętkowe, dętki do rowerów, łatki do opon, materiały do naprawy opon,
zestawy narzędzi do naprawy dętek, błotniki do rowerów, szprychy
do rowerów, napinacze do szprych do kół, obręcze kół do rowerów,
łańcuchy [części rowerów], osłony łańcucha do rowerów, amortyzatory do rowerów, hamulce do rowerów, hydrauliczne hamulce obręczowe do rowerów, hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów,
klocki hamulcowe [części rowerów], linki hamulcowe do rowerów,
dźwignie hamulców do rowerów, uchwyty do rowerowych dźwigni hamulców, manetki obrotowe do rowerów, trzpienie obrotowe
do rowerów, przerzutki do rowerów, zębatki do przerzutek [części ro-
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werów], siodełka do rowerów, sztyce podsiodłowe, podpórki do rowerów [części rowerowe], nóżki do rowerów, bagażniki rowerowe,
pedały do rowerów, nakładki na pedały rowerowe, noski rowerowe,
końcówki rączek kierownicy [części rowerów], końcówki do kierownicy rowerowej, uchwyty kierownicy do rowerów, dzwonki do rowerów, klaksony rowerowe, kierunkowskazy do rowerów, pompki
do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki na torby do rowerów, sakwy rowerowe, torby rowerowe, kosze
przystosowane do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia
napojów, uchwyty do bidonów rowerowych, dopasowane pokrowce na rowery, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, pokrowce
na siodełka do rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów.

(111) 307037
(220) 2017 06 21
(210) 473197
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(540) DARY ORIENTU
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych,
humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przeciery rybne,
pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski na bazie warzyw i owoców, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu,
mleczne produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 batoniki zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb
bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe
potrawy oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna,
kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma
do żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille,
żywność na bazie mąki, 35 prowadzenie usług w zakresie: badania
rynku, badań marketingowych, badania opinii publicznej, badania rynku, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa,
radiowa, telewizyjna, prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, produkcji filmów reklamowych, projektowania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepów detalicznych,
hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci komputerowe wyselekcjonowanych z myślą o osobach trzecich produktów, bez uwzględnienia
transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, jak: pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych, humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne
produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki zbożowe,
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biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb
bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe
potrawy oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna,
kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma
do żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki.

(111) 307038
(220) 2017 06 21
(210) 473198
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(540) DARY SADU
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych,
humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przeciery rybne,
pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski na bazie warzyw i owoców, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu,
mleczne produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 batoniki zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb
bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe
potrawy oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna,
kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma
do żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille,
żywność na bazie mąki, 35 prowadzenie usług w zakresie: badania
rynku, badań marketingowych, badania opinii publicznej, badania rynku, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa,
radiowa, telewizyjna, prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, produkcji filmów reklamowych, projektowania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepów detalicznych,
hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci komputerowe wyselekcjonowanych z myślą o osobach trzecich produktów, bez uwzględnienia
transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, jak: pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych, humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, przekąski na bazie owoców, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
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galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne
produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki zbożowe,
biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy, chleb
bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe
potrawy oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna,
kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma
do żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki,
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów,
naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda,
nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze
na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów,
przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki,
sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy,
mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki.

(111) 307039
(220) 2017 06 22
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) CLIP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz-Jasin, PL.
(540) clip logistyka
(540)

(210) 473210

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 36 świadczenie usług w ramach prowadzonych holdingów finansowych, usług instytucji kredytowych, innych niż banki,
takich jak towarzystwa kredytowe, spółki finansowe, pożyczkowe
i podobne, usługi związane z wynajmem, pośrednictwem w obrocie, kupnem i sprzedażą, zarządzaniem, administrowaniem, dzierżawą, analizą rynku, ekspertyzami i wyceną nieruchomości, 39 usługi
wspomagające transport lądowy towarów, usługi związane z transportem drogowym towarów, usługi związane z przeładunkiem towarów, a w tym także w portach morskich i lotniczych, niezbędne usługi
ściśle związane z danym transportem, jak również usługi związane
z gromadzeniem i przechowywaniem towarów w magazynach lub
innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
kradzieżą, usługi związane z wynajmem środków transportu, usługi
dotyczące kontroli pojazdów lub towarów przed transportem.
(111) 307040
(220) 2017 06 22
(210) 473213
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) PASTERNAK ŁUKASZ KANCELARIA PRAWNA SSP ŁUKASZ
PASTERNAK I PARTNERZY, Marki, PL.
(540) SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy-Kancelaria Prawna(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, badania prawne, usługi informacji prawnej, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi prawne dotyczące prawa własności intelektualnej, usługi
prawne w zakresie rejestracji znaków towarowych, licencjonowanie
programów komputerowych (usługi prawne), usługi pomocy w sprawach spornych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi rejestracyjne (prawne), prawne administrowanie licencjami.

(111) 307041
(220) 2017 06 22
(210) 473215
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao Investment Banking
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
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papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307042
(220) 2017 06 22
(210) 473219
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao Financial Services
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor-
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macji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307043
(220) 2017 06 22
(210) 473222
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
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elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307044
(151) 2018 01 09

(220) 2017 06 22
(441) 2017 09 11

(210) 473224
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(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao OFE Otwarty Fundusz Emerytalny
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w za-
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kresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307045
(220) 2017 06 22
(210) 473225
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DFE Pekao Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administro-
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wanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307046
(220) 2017 06 22
(210) 473230
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao Leasing
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
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usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307047
(220) 2017 06 22
(210) 473232
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao Faktoring
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług banko-
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wych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
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ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307048
(220) 2017 06 22
(210) 473233
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao CDM Centralny Dom Maklerski
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26,
26.11.07
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowa-
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nie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307049
(220) 2017 06 22
(210) 473234
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao Bank Hipoteczny
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.07, 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24,
03.04.26
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
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w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307050
(220) 2017 06 23
(210) 473299
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) RUTKOWSKA MILENA ZGŁOŚ PRANIE.PL, Wyszków, PL.
(540) zglospranie.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 25.03.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane do prania, mydła, proszki do prania, kapsułki do prania, preparaty do prania,
środki do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania, usuwania plam
i ścierania, 37 pranie z odbiorem od klienta, pranie z dostarczeniem
do klienta, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie odzieży pozostałej, pranie chemiczne, pranie na sucho, pranie wodne, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży, pranie i prasowanie
artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych,
futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, prasowanie
parowe odzieży, konserwacja, czyszczenie, naprawy i renowacja
artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych,
futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, usługi przetwarzania i konserwacji skóry, naprawa obuwia, 40 przetwarzanie
artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych,

2441

futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, hydroizolacja artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych,
futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, usługi związane z farbiarstwem, farbowanie i wybielanie artykułów tekstylnych,
bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, zabezpieczanie tkanin, futer i odzieży
przed molami, poprawki artykułów odzieżowych, krawiectwo.

(111) 307051
(220) 2017 06 23
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Chłodnik
(540)

(210) 473302

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 01.15.09, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa), wyroby alkoholowe, drinki, koktajle.
(111) 307052
(220) 2017 06 23
(210) 473305
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ŻYTNIÓWKA CHRZANOWA B
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, złoty, czerwony, czarny
(531) 04.03.01, 05.07.02, 06.07.25, 09.01.10, 24.09.02, 25.01.19,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 307053
(220) 2017 06 26
(210) 473361
(151) 2018 02 14
(441) 2017 09 04
(732) PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerwonak, PL.
(540) Kerrafront
(510), (511) 6 listwy metalowe, metalowe listwy przypodłogowe,
17 artykuły i materiały termoizolacyjne, maty termoizolacyjne, folia
poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, listwy izolacyjne,
materiały z tworzyw sztucznych w formie profilów jako półprodukty,
materiały z tworzyw sztucznych w formie paneli jako półprodukty,
folia laminacyjna do nakładania na podłoża, laminowane materiały
z tworzyw sztucznych do ochrony powierzchni, panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, 19 listwy dekoracyjne niemetalowe, listwy budowlane niemetalowe, listwy przypodłogowe
niemetalowe, drewniane listwy profilowe, listwy podłogowe, niemetalowe, panele okładzinowe niemetalowe, niemetalowe panele
podłogowe, profile panelowe z materiałów niemetalowych, panele
polistyrenowe do użytku w budownictwie, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, sufity podwieszane niemetalowe,
niemetalowe pokrycia sufitów, sufity niemetalowe, płyty sufitowe,
niemetalowe, niemetalowe panele sufitowe, listwy niemetalowe,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
27 pokrycia ścian i sufitów, wyściełane okładziny sufitowe, winylowe
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pokrycia ścian, pokrycia ścienne, ścienne materiały wykończeniowe,
nietekstylne.

(111) 307054
(220) 2017 06 26
(210) 473375
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 11
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HASCO-LEK POLSKI, ZAUFANY PRODUCENT HL HASCO-LEK
WROCŁAW
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.05.01, 26.05.06, 03.11.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod
oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania,
żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści
do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka
kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe,
mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania,
preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu,
pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze
do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki
dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały denty-
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styczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych,
pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania
i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych,
ekrany radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy,
lampy do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze używane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież specjalna używana w salach operacyjnych,
strzykawki do celów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, bandaże
elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki sanitarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, cewniki, fotele dentystyczne,
fotele do celów medycznych lub dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gorsety do celów medycznych, igły do celów
medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski-czwórnogi do celów medycznych,
maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski
stosowane przez personel medyczny, miski do celów medycznych,
nosze na kółkach, nasadki do kul, obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, protezy, protezy
kończyn, prowadniki do celów medycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, urządzenia do sztucznego oddychania, wyciągi do celów medycznych, zakraplacze do celów medycznych, worki na wodę do celów medycznych, protezy ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, implanty ortopedyczne, ortezy,
ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania marketingowe, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje
reklamowe, analizy rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek,
komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, eksport-import, kreowanie wizerunku, reklama, także
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organi-
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zowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi trenerskie,
usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi medyczne, porady w zakresie farmakologii,
fizjoterapia, usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna,
porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.
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roślinnych lub ich kombinacji, włączając w to chipsy z kukurydzy,
chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy ryżowe, ciasteczka ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane przekąski, prażoną kukurydzę
(popcorn), kandyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki
ziemne, przekąski do sosów (dipów) i salsa, przekąski w postaci batonów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.

(111) 307057
(220) 2017 06 27
(151) 2018 02 20
(441) 2017 09 04
(732) ELSIOR FENCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ELSIOR
(540)

(210) 473405

(111) 307055
(220) 2017 06 26
(210) 473387
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 18
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) star
(540)
Kolor znaku: biały, szary
(531) 23.05.01, 23.05.11, 09.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty szermiercze, 28 broń do szermierki, maski szermiercze, torby przystosowane do sprzętu szermierskiego, rękawice szermiercze, sprzęt do szermierki.

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty, zielony, pomarańczowy,
fioletowy, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.28, 05.07.02, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01,
29.01.15, 08.07.08
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych, innych materiałów
roślinnych lub ich kombinacji, włączając w to chipsy z kukurydzy,
chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy ryżowe, ciasteczka ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane przekąski, prażoną kukurydzę
(popcorn), kandyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki
ziemne, przekąski do sosów (dipów) i salsa, przekąski w postaci batonów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.
(111) 307056
(220) 2017 06 26
(210) 473389
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 18
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) star MACZUGI TOMATO KETCHUP
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski, biały,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.01, 01.01.02, 04.02.20, 08.07.08
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych, innych materiałów

(111) 307058
(220) 2017 06 27
(151) 2018 02 19
(441) 2017 09 04
(732) GREEN FOOD MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) ZEBRANO RANO
(540)

(210) 473411

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 3 szampony, odżywki do włosów, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty do prania, środki do polerowania
podłóg i mebli, środki toaletowe, preparaty do szorowania, środki
zmiękczające do tkanin, środki ułatwiające suszenie i zmywanie naczyń, środki do namaczania prania, ściereczki do wycierania szkła,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, płyny do mycia powierzchni mebli, płytek ceramicznych, okien i naczyń, 5 suplementy diety dla ludzi, w tym zawierające białko, glukozę, lecytynę,
olej lniany, wyciągi z ziół leczniczych, nalewki do celów medycznych,
29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przeciery
owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, koktajle mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, galaretki, dżemy, konfitury, nabiał i substytuty nabiału, mięso, wędliny, nabiał ekologiczny, jajka, suszone
owoce tropikalne, oliwy, oleje, dania wegetariańskie, pasty, warzywa
i konserwy mięsne w puszkach, 30 mąka i produkty zbożowe, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, naleśniki, pieczywo, przyprawy,
zioła do celów spożywczych, koncentraty warzywne stosowane jako
przyprawy, sosy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka, ciasta, słodkie bułki,
pączki, gofry, lody, pizza, kanapki, płatki, przekąski na bazie zbóż,
muesli, cukry, syropy, słodziki i miody, sól i przyprawy smakowe, produkty bezglutenowe zawarte w tej klasie, 31 świeże owoce, orzechy,
warzywa i zioła, grzyby, owoce sezonowe, 32 napoje bezalkoholowe,
wody mineralne, soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, napoje
na bazie owoców lub warzyw, koktajle, syropy, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 35 prowadzenie sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących towarów: szampony, odżywki do włosów, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic,
preparaty do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
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preparaty do prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
toaletowe, preparaty do szorowania, środki zmiękczające do tkanin,
środki ułatwiające suszenie i zmywanie naczyń, środki do namaczania prania, ściereczki do wycierania szkła, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, płyny do mycia powierzchni mebli, płytek ceramicznych, okien i naczyń, suplementy diety dla ludzi, w tym
zawierające białko, glukozę, lecytynę, olej lniany, wyciągi z ziół leczniczych, nalewki do celów medycznych, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, sałatki
owocowe i warzywne, koktajle mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, galaretki, dżemy, konfitury, nabiał i substytuty nabiału, mięso, wędliny,
nabiał ekologiczny, jajka, suszone owoce tropikalne, oliwy, oleje, dania wegetariańskie, pasty, warzywa i konserwy mięsne w puszkach,
mąka i produkty zbożowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
naleśniki, pieczywo, przyprawy, zioła do celów spożywczych, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, sosy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, wyroby cukiernicze
i słodycze, ciastka, ciasta, słodkie bułki, pączki, gofry, lody, pizza, kanapki, płatki, przekąski na bazie zbóż, muesli, cukry, syropy, słodziki
i miody, sól i przyprawy smakowe, produkty bezglutenowe, świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, owoce sezonowe, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne, soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, napoje na bazie owoców lub warzyw, koktajle, syropy,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, nalewki, nalewki ziołowe, gorzkie
nalewki, 39 transport, składowanie towarów, pakowanie towarów,
dostarczanie towarów.

(111) 307059
(220) 2017 06 27
(210) 473413
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) INSTITUTO DE TURISMO DE ESPANA, Madrid, ES.
(540) HISZPANIA TO CZĘŚĆ CIEBIE ESPAÑA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony, żółty
(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.25, 01.03.02, 24.17.01, 24.17.03,
26.07.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki: materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie w działalności gospodarczej, prace biurowe, wymienione usługi świadczone również za pośrednictwem mediów
elektronicznych i odnoszące się do promowania Hiszpanii jako miejsca dla turystyki, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów:
organizowanie podróży, w tym świadczenie informacji i doradztwa
w odniesieniu do wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenia,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 307060
(220) 2017 06 27
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 18
(732) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok, PL.
(540) INNO EKO TECH TARGI TRANSGRANICZNE
(540)

(210) 473419

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 307061
(220) 2017 06 27
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 04
(732) PepsiCo CZ s.r.o., Praga, CZ.
(540) BEZ KALORII BEZ SUBSTANCJI
I SŁODZĄCYCH
(540)
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KONSERWUJĄCYCH

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, nektary
owocowe, soki warzywne i nektary warzywne, owocowo-warzywne
soki i owocowo-warzywne nektary, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 307062
(220) 2017 06 27
(210) 473427
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) GRUPA MAJSTER pszczółka Pracowita w domu i ogrodzie
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty, jasnoniebieski, szary
(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: betonowe materiały budowlane,
materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały budowlane,
materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowlane].
tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budowlane], materiały
budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały budowlane], płyta
pilśniowa [materiały budowlane], materiały budowlane z kamienia
naturalnego, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne,
materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien
mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu,
materiały budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane
niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały budowlane
wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane z materiałów
z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z tworzyw sztucznych
wzmocnione włóknem, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu
nawierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały budowlane
do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe
[materiały budowlane]. mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków
na bazie smoły [materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), metalowe materiały budowlane. budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane,
ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane]. materiały metalowe
na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe
materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne nakładane
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na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany
oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, drewnem, materiałami
wyposażenia sanitarnego, pojazdami samochodowymi, 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane
związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane z budową
obiektów inżynierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne .

(111) 307063
(220) 2017 06 28
(210) 473441
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307064
(220) 2017 06 28
(210) 473443
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.14, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307065
(220) 2017 06 28
(210) 473444
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
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(111) 307066
(220) 2017 06 28
(210) 473446
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307067
(220) 2017 06 28
(210) 473447
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307068
(220) 2017 06 28
(210) 473448
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12, 18.01.14
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307069
(220) 2017 06 28
(210) 473449
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01
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(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.

(111) 307070
(220) 2017 06 28
(210) 473450
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty-z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307071
(220) 2017 06 28
(210) 473451
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 27.05.01, 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307072
(220) 2017 06 28
(210) 473457
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307073
(220) 2017 06 28
(210) 473460
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
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(540)

(531) 18.01.23, 18.01.25, 18.01.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307074
(220) 2017 06 28
(210) 473461
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tussicare
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna do celów medycznych, leki
dla ludzi, leki pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki
seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciom, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania
normalnej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy
diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 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 zawierają-

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ce mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy,
syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki
witaminowe, witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych,
przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(111) 307075
(220) 2017 06 28
(210) 473463
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307076
(220) 2015 05 04
(151) 2016 10 31
(441) 2015 08 17
(732) BASIAK ANNA AGRAPLANT, Kielce, PL.
(540) AGRAPLANT innowacje w rolnictwie
(540)

(210) 442058

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży nawozów dla
rolnictwa i ogrodnictwa, odżywek dla roślin, stymulatorów i preparatów wzrostu roślin, nawozów i preparatów do nawożenia i użyźniania gleby, środków chemicznych dla rolnictwa i ogrodnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekcydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparatów bakteriologicznych stosowanych
w rolnictwie, innych niż stosowane do celów medycznych i weterynaryjnych, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży kultur mikroorganizmów innych niż do celów medycznych i weterynaryjnych, środków
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do ochrony nasion, preparatów dostarczających roślinom mikroelementy, wapna azotowego jako nawóz, kwasów fulwowych i humusowych dla rolnictwa, 36 doradztwo w sprawach finansowania rolnictwa i gospodarstw rolnych, 41 usługi edukacji, nauczania oraz usługi
kształcenia teoretycznego i praktycznego w zakresie: rolnictwa i zarządzania gospodarstwem rolnym, korzystania z oprogramowania
wspomagającego powyższe dziedziny, publikowanie książek, obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie i prowdzenie
seminariów, warsztatów i kursów, publikacja elektroniczna on-line
i periodyków, organizowanie i obsługa konferencji oraz kongresów,
kursów korespondencyjnych, mikro-wydawnictw, organizowanie
i prowadzenie sympozjów oraz zjazdów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia wydawnictw zagranicznych,
zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, publikowanie
wszelkiego rodzaju wydawnictw, produkcja filmów szkoleniowych
i instruktażowych z zakresu rolnictwa i sprawnego prowadzenia i zarządzania gospodarstwami rolnymi.

(111) 307077
(220) 2016 09 16
(210) 461628
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) KOWALSKI JAROSŁAW I.J.K. CATERING, Warszawa, PL.
(540) Chata u Kowalskich
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bita śmietana, dziczyzna, dżemy, flaki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, koktajle mleczne, kompozycje
owoców przetworzonych, krokiety, mięso i wędliny, mięso konserwowane, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne, owoce
gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasztet z wątróbki, pikle,
placki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty
serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe
mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania-), żywność przygotowywana z ryb, 30 bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, cheeseburgery, chleb, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada pitna, czekolada, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, jogurt mrożony [lody spożywcze], kanapki, kawa,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza prażona [popcorn], lody, majonez, makaron nitki, makarony, marynaty, mąka, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, miód, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, owocowe (galaretki-) [słodycze], pasztet w cieście (pate en croute), pesto [sos], piernik, pizza, placki, płatki kukurydziane, produkty
spożywcze na bazie owsa, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, puddingi, sorbety [lody], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, spaghetti, tarty (z owocami), tarty (z warzywami), tortille,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane [przyprawy], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 307078
(220) 2016 10 12
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) ANIOŁ KAMILA, Wrocław, PL.

(210) 462576
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(540) TRAPPED
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 14.05.21, 14.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe-wstęp do pokoju typu escape
room.
(111) 307079
(220) 2016 10 27
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń, PL.
(540) ŻePak
(540)
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(210) 463256

Kolor znaku: żółty, ciemnoszary
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 307080
(220) 2016 11 21
(210) 463268
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) ŁUSIAK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
BACHUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROSZKI
MLECZNE TOWARZYSTWO DEPOZYTOWE, Nakło nad Notecią, PL.
(540) MILK DREAMS
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, suplementy diety zawierający białko.
(111) 307081
(220) 2016 12 08
(210) 463271
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) ŁUSIAK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
PROSZKI MLECZNE, Nakło nad Notecią, PL.
(540) smilk
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, czerwony, niebieski,
pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, suplementy diety zawierający białko.
(111) 307083
(220) 2016 11 18
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) GAWRON MARCEL, Ruda Śląska, PL.
(540) 2016 Cocktail truck
(540)

(210) 464083

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkohole wysokoprocentowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, alkoholowe koktajle owocowe, aperitify
na bazie destylowanego napoju alkoholowego, aperitify na bazie
napojów alkoholowych, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem
piwa, gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, gotowe koktajle alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle
alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, koktajle alkoholowe zawierające mleko, koktajle, mieszanki koktajli alkoholowych, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe
z owoców, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje
alkoholowe zawierające owoce, napoje energetyczne zawierające
alkohol, poncze alkoholowe, sfermentowane alkohole wysokoprocentowe, smakowe napoje alkoholowe tonizujące, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wymieszane napoje alkoholowe, 43 usługi
barowe, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], obsługa
barmańska uroczystości okolicznościowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barowe, usługi barów piwnych, usługi barów z sokami, usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, usługi w zakresie dostarczania napojów, wypożyczanie automatów do napojów, wypożyczanie mobilnego baru.
(111) 307084
(220) 2016 11 21
(210) 464106
(151) 2018 01 31
(441) 2017 01 02
(732) INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lębork, PL.
(540) KIERMASZ PŁYTEK TANIGRES.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, fioletowy, czerwony, zielony,
niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, suplement diety zawierający białko.
(111) 307082
(220) 2016 11 21
(210) 463273
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) ŁUSIAK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
BACHUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROSZKI
MLECZNE TOWARZYSTWO DEPOZYTOWE, Nakło nad Notecią, PL.
(540) SMILK

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 19 alabaster, boazerie, cement, deski podłogowe, drewniane deski podłogowe, drewniane forniry, dzieła sztuki wykonane
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z kamienia, betonu, lub marmuru, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips, granit, kamień, kamień budowlany, klinkier,
kryształ górski, marmur, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe
płytki ścienne, okrycia niemetalowe dla budownictwa, parkiety,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane
niemetalowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe, podłogowe
płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, szkło emaliowane, do celów budowlanych, sztuczny kamień, świecąca kostka brukowa, terakota, cegły, garncarska glina, wyroby kamieniarskie, korek
aglomerowany dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, listwy
niemetalowe, łupek, margiel wapienny, niemetalowe formy odlewnicze, glina ogniotrwała, niemetalowe ogniotrwałe materiały budowlane, ogniotrwałe powłoki cementowe, okładziny drewniane, niemetalowe parapety okienne, niemetalowe płyty brukowe, pokrycia
ścienne nie z metalu, porfir, posążki z kamienia, betonu i marmuru,
sklejka, tłuczeń, tuf wapienny.

(111) 307085
(220) 2016 12 08
(210) 464947
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) FITNESS CLUB S4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) S4 FIGHT CLUB
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć (sztuki walk), usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, informacja o imprezach sportowych, warsztaty, szkolenia, usługi trenerskie, organizowanie obozów sportowych
ze sztuk walk, kultura fizyczna.
(111) 307086
(220) 2016 12 16
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) ROSA MARCIN, Rawa Mazowiecka, PL.
(540) VITAMARKET.pl
(540)

(210) 465320

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży,
również internetowej, oferujących różnorodne towary konsumpcyjne, w tym żywność, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, kosmetyki, środki czystości, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, sprzęt i artykuły biurowe, materiały piśmienne
i artykuły papiernicze, usługi obejmujące doradztwo handlowe w zakresie wyposażenia aptek i szpitali w meble i sprzęt biurowy, w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne dla celów medycznych,
w aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne i weterynaryjne.
(111) 307087
(220) 2017 01 02
(210) 465857
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BOROŃ IZABELA VOSIMA LABORATORIUM,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) VOSIMA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum
kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowa-
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niem słonecznym, esencje eteryczne, farby do włosów, henna [barwnik
kosmetyczny], jonony [wyroby perfumeryjne], kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny
zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, szampony,
sztuczne paznokcie, środki do czyszczenia zębów, środki do usuwania
lakierów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda
perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze
[odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele
do wybielania zębów.

(111) 307088
(220) 2017 01 02
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BOROŃ IZABELA VOSIMA LABORATORIUM,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) VOSIMA LABORATORIUM
(540)

(210) 465860

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne],
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby do włosów,
henna [barwnik kosmetyczny], jonony [wyroby perfumeryjne], kleje
do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, naklejane
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe,
ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów nie medycznych, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, puder
do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, szampony, sztuczne paznokcie,
środki do czyszczenia zębów, środki do usuwania lakierów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele do wybielania zębów.
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(111) 307089
(220) 2017 01 02
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) BOROŃ IZABELA VOSIMA LABORATORIUM,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540)
(540)

(210) 465863

(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum
kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby do włosów, henna [barwnik
kosmetyczny], jonony [wyroby perfumeryjne], kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny
zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących [przybory
toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, szampony,
sztuczne paznokcie, środki do czyszczenia zębów, środki do usuwania
lakierów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda
perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze
[odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele
do wybielania zębów.
(111) 307090
(220) 2017 06 28
(210) 473465
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307091
(151) 2018 02 05

(220) 2017 06 28
(441) 2017 08 16

(210) 473466

Nr 7/2018

(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 27.05.01, 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307092
(220) 2017 06 28
(210) 473467
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307093
(220) 2017 06 28
(210) 473469
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 16
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KEEP CALM AND ODŁAMKOWYM ŁADUJ
(540)

(531) 27.05.01, 18.01.14, 18.01.23, 18.01.25
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, 25 odzież, t-shirty z krótkim rękawem,
koszulki z nadrukiem z krótkim rękawem.
(111) 307094
(220) 2017 06 28
(210) 473481
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 11
(732) KOŁODZIEJSKI ANDRZEJ, BIERNACKA MARZENA BITRONIK
SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI I SPÓŁKA, Szczecin, PL.
(540) Hagen
(540)

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

Nr 7/2018
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(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki
[biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria],
chronografy [zegarki], chronografy do użytku jako zegarki, chronografy do użytku jako czasomierze, budziki, budziki elektryczne, budziki
elektroniczne, zegarki z budzikiem, czasomierze [zegarki], oscylatory do czasomierzy, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], kasetki
na biżuterię, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki do prezentacji
artykułów zegarmistrzowskich, kasetki na biżuterię [na miarę], kasetki
skórzane na biżuterię, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, breloczki
do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, łańcuszki [biżuteria],
łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medaliony, naszyjniki, obudowy zegarów, obudowy
na zegary, obudowy do zegarków, obudowy do zegarów i zegarków,
obudowy [skrzynki] do zegarów, obudowy do zegarów jako części
zegarów, paski do zegarków, paski do zegarków na rękę, pierścionki,
przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania zegarków, sprężyny do zegarków, sprężyny do zegarów i zegarków, bębny sprężyny
(do wyrobu zegarów i zegarków), stopery, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], tarcze do zegarów, tarcze do zegarków, tarcze
do artykułów zegarmistrzowskich, wahadła (wytwarzanie zegarów
i zegarków), wskazówki zegarowe, wskazówki do zegarów, wskazówki zegarów i zegarków, wskazówki do zegarów [produkcja zegarów i zegarków], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegarki
na łańcuszku, etui na zegarki, zegarki na rękę, akcesoria do zegarków,
oscylatory do zegarków, futerały na zegarki [na miarę], zwijane etui
na biżuterię, zegary sterujące [zegary wzorcowe].

(111) 307095
(220) 2017 06 28
(210) 473483
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
SAŁATKA gyros z mięsem wieprzowym i warzywami
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, ciemnożółty, ciemnoczerwony,
czerwony, zielony, ciemnozielony, jasnozielony, beżowy,
jasnobrązowy, brązowy, biały, czarny, szary, ciemnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 03.07.03, 08.05.10, 08.05.25,
08.07.25, 19.03.25, 05.07.02
(510), (511) 29 dania gotowe z ryżu, warzyw z mięsem i dodatkami,
sałatka gyros z mięsem i warzywami.
(111) 307096
(220) 2017 06 28
(210) 473486
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) BUCHARZEWSKA AGATA AUTOBONUS, Zgierz, PL.
(540) FOREVER POLAND
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 14 zegary, zegarki, zegarki na rękę.

2451

(111) 307097
(220) 2017 06 29
(210) 473487
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) MAJKA KRZYSZTOF DAN-POL, Poznań, PL.
(540) DAN-POL
(510), (511) 1 produkty chemiczne do konserwowania żywności,
mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, mieszanki dodatków funkcjonalnych dla przetwórstwa mięsnego,, 2 barwniki spożywcze, 29 koncentraty spożywcze:
koncentraty spożywcze na bazie białek jako mieszanki dodatków
funkcjonalnych dla przetwórstwa mięsnego i wędliniarskiego poprawiające smak i przedłużające termin przydatności do spożycia, mieszanki białek pochodzenia roślinnego dopuszczone do wytwarzania
produktów spożywczych, 30 przyprawy i aromaty dla przetwórstwa
mięsnego.
(111) 307098
(220) 2017 06 29
(210) 473493
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(540) ACTIVE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik]; kiełbasy,
kiełbasy wędzone, konserwy mięsne, mięso kiełbasiane, mięso pokrojone w plastry, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety,
suszona wołowina w paskach, suszone mięso, surowe kiełbasy, wędliny.
(111) 307099
(220) 2017 06 29
(210) 473519
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 07
(732) ZAWISTOWSKI PRZEMYSŁAW, Michałów-Reginów, PL.;
ZAWISTOWSKI ANDRZEJ, Michałów-Reginów, PL.
(540) MARKET CHEMKO
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi doradztwa budowlanego.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 307100
(220) 2017 06 29
(210) 473521
(151) 2018 01 30
(441) 2017 08 07
(732) ZAWISTOWSKI PRZEMYSŁAW, Michałów-Reginów, PL.;
ZAWISTOWSKI ANDRZEJ, Michałów-Reginów, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, pomarańczowy
(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do klejenia, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone do przemysłu,
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mieszanki do usuwania tapet, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji płytek z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, rozpuszczalniki do lakierów, spoiwa-preparaty do pielęgnacji wodoodpornej z wyjątkiem farb, środki chemiczne dla przemysłu, zaprawy farbiarskie do metali, 2 rozcieńczalnik
i do lakierów, wiążące środki do farb, bejce, emalie-lakiery, emalie
do malowania, farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby
przeciwko zanieczyszczeniom, farby wodne, lakiery i pokosty, oleje
do konserwacji drewna, próbki farb w formie łat stosowane przed
malowaniem do przetestowania kolorów do wielokrotnego nakładania, rozcieńczalniki do farb.
(551)
wspólne prawo ochronne

(111) 307101
(220) 2017 06 29
(210) 473523
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) KUKUŁA URSZULA ROI DORADZTWO I SZKOLENIA,
Częstochowa, PL.
(540) EKSPREStransfer
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.05.03
(510), (511) 35 reklama, a szczególnie reklama za pośrednictwem
sieci informatycznej oraz rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczenie ogłoszeń i reklam,
39 spedycja, transport, a szczególnie: transport podróżnych, transport powietrzny, krajowy i międzynarodowy transport samochodowy, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, usługi nawigacji w transporcie powietrznym, organizowanie podróży, pakowanie
i składowanie towarów, wynajmowanie miejsc parkingowych.
(111) 307102
(220) 2017 06 29
(210) 473535
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ULUBIONA MARKA POLEK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.22,
01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, 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, 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, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
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telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 307103
(220) 2017 06 29
(210) 473547
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Suchowola, PL.
(540) Biebrzańskie PIWO WSPIERAJĄCE NATURĘ
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 06.03.14, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz sprzedaży bezpośredniej piwa, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych,
wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży piwa,
organizowanie sprzedaży piwa w trybie aukcji i przetargów publicznych.
(111) 307104
(220) 2017 06 29
(210) 473549
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) DREAM MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) HG HAIR GENUS Your Secret Hair
(540)

(531) 24.01.05, 24.01.15, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, spinki
do włosów, siatki na włosy.
(111) 307105
(220) 2017 06 29
(210) 473555
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) TM LABS
(540)

(531) 01.13.05, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera-
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nia, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, 42 badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w zakresie chemii i farmacji dla osób trzecich, analizy chemiczne.

(111) 307106
(220) 2017 06 29
(210) 473556
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) TM LABS
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, 42 badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w zakresie chemii i farmacji dla osób trzecich, analizy chemiczne.
(111) 307107
(220) 2017 06 29
(210) 473557
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) CELLABIC
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 307108
(220) 2017 06 29
(210) 473558
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540)
(540)

(531) 26.02.05, 27.01.06, 27.05.19
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 307109
(220) 2017 06 28
(210) 473464
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź, PL.
(540) MOR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zwłaszcza kulo-, nożo-i szpikulcoodporne oraz
przeciwuderzeniowe jak ubrania i elementy ubrań, kamizelki, kaski,
hełmy, wkłady balistyczne, koce, plandeki, kombinezony, obuwie,
maski, rękawice, siatki, tarcze, teczki, osłony, parasole, etui.
(111) 307110
(220) 2017 06 30
(210) 473567
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE KOMNINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komnino, PL.
(540) KOMNINO
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 zbiorniki metalowe, w tym zbiorniki metalowe ciśnieniowe, części, armatura do zbiorników metalowych ciśnieniowych,
zbiorniki metalowe do obróbki strumieniowo-ściernej, części i zespoły do tych zbiorników, konstrukcje metalowe.
(111) 307111
(220) 2017 07 01
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) ELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) ELEKTRYK
(540)

(210) 473602

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
sterowania i regulacji energii elektrycznej, aparatura elektryczna:
szafy rozdzielcze, tablice sterownicze, mierniki elektryczne, styczniki,
przekaźniki elektryczne, elektromagnetyczne i czasowe, wyłączniki
nadprądowe, różnicowe i silnikowe, rozłączniki, odłączniki, ochronniki, łączniki, przyciski sterownicze, wkładki i podstawy bezpiecznikowe, bezpieczniki, przekładniki prądowe i nadprądowe, transformatory, izolatory, aparatura niskich, średnich i wysokich napięć, induktory,
kondensatory, nadajniki, czujniki, przetwornice elektryczne, wskaźniki, rejestratory, mierniki, alarmy, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, automatyczne wyłączniki czasowe, baterie, baterie
wysokonapięciowe, instalacja do inteligentnego domu, elektryczny
osprzęt instalacyjny taki jak puszki, łączniki instalacyjne, listwy, korytka, rury i rurki tworzywowe, uchwyty, osprzęt odgromowy, elementy ochrony przepięciowej, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
elektryczne, sieci alarmowe, sieci informatyczne, monitoring, instalacje elektryczne, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable energetyczne, kable sterownicze, kable optyczne, kable specjalistyczne,
przewody nawojowe, przewody energetyczne, przewody teletechniczne, przewody specjalne, komputery, urządzenia i osprzęt elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem, monitory,
drukarki komputerowe, głośniki, klawiatury komputerowe, myszy
komputerowe, modemy, skanery, mikrofony komputerowe, kamery
wideo, pamięci komputerowe, mikroprocesory, dyski, magnetyczne
nośniki danych, pendrive, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputerowe, komputery przemysłowe, panele operatorskie,
oprogramowanie, 11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, oprawy
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, oprawy oświetlenia specjalnego, elektryczne lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe,
osłony do lamp, obudowy lamp, żarówki oświetleniowe, żarówki
elektryczne, żarówki halogenowe, żarówki LED, urządzenia i instalacja do wentylacji i klimatyzacji, 37 usługi instalatorskie, konserwowanie i naprawa urządzeń oświetlenia, awaryjnych i ewakuacyjnych,
systemów alarmowych, SSWiN, instalacji odgromowych i uziemiających, montaż, konserwowanie i naprawa monitoringu, systemów
zarządzania i monitorowania z wizualizacją, systemów kontroli dostępu KD, montaż urządzeń i aparatury wysokiego napięcia i niskiego napięcia, stacji i obiektów elektroenergetycznych, montaż linii
napowietrznych i kablowych wysokiego napięcia i niskiego napięcia,
montaż sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, tradycyjnych
i światłowodowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
montaż obiektów ochrony środowiska w zakresie elektrycznym i automatyki, instalowanie kabli i kabli grzewczych, montaż i konserwacja instalacji systemów przeciwpożarowych, rozruchy urządzeń
i układów technologicznych, nadzory budowlane i elektro-energetyczne, 42 projektowanie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, projektowanie urządzeń sterujących (szaf rozdzielczych), projektowanie systemów alarmowych, przeciwpożarowych,
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zarządzania i monitorowania, kontroli dostępu, sieci informatycznych, projektowanie w zakresie stacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych, projektowanie instalacji inteligentnego domu, pomiary
elektryczne, ochronne i pomontażowe.

(111) 307112
(220) 2017 07 01
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) KOCWA ŁUKASZ F.H.U., Kraków, PL.
(540) Caféleon caféleon
(540)

(210) 473609

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 03.11.10, 03.11.24, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi świadczone przez restauracje i inne placówki
gastronomiczne, przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców, catering, prowadzenie sklepów i hurtowni z wyrobami
piekarniczymi, cukierniczymi, słodyczami, kawą, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w tym Internetu wyrobów piekarniczych,
cukierniczych, słodyczy, przetworów zbożowych, kawy.
(111) 307113
(220) 2017 07 03
(210) 473623
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) INTERTEC-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś, PL.
(540) Little Rider
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 18.01.05, 26.11.03, 26.11.21, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 zamki rowerowe (elektryczne), prędkościomierze rowerowe, liczniki rowerowe, okulary dla rowerzystów, kaski dla rowerzystów, 12 części konstrukcyjne rowerów, akcesoria rowerowe, podpórki
do rowerów [części rowerowe], łańcuchy napędowe [części rowerowe],
mostki kierownicy [części rowerowe], widelce [części rowerowe], riksze
rowerowe, sakwy rowerowe, bagażniki rowerowe, opony rowerowe,
torby rowerowe, korby rowerowe, noski rowerowe, siodełka rowerowe, pokrowce na uchwyty rowerowe, nakładki na szprychy rowerowe, końcówki do kierownicy rowerowej, błotniki do rowerów, piasty
do rowerów, pedały do rowerów, kierunkowskazy do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, stabilizatory do rowerów, koła do rowerów,
przerzutki do rowerów, amortyzatory do rowerów, silniki do rowerów,
dzwonki do rowerów, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, dętki
do rowerów, szprychy do rowerów, kierownice do rowerów, pompki
do rowerów, nóżki do rowerów, dopasowane pokrowce na rowery, kosze przystosowane do rowerów, manetki obrotowe do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, koła tarczowe [części rowerów], obręcze kół
do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, koła zębate do rowerów,
trzpienie obrotowe do rowerów, linki hamulcowe do rowerów, układy napędowe do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, uchwyty
do bidonów rowerowych, ramy, do bagażników, do rowerów, sprzęt
do naprawy przebitych opon rowerowych, kółka boczne do nauki
jazdy na rowerze, blokady kierownicy, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, lusterka rowerowe, 25 odzież dla rowerzystów, w szczególności
spodnie i koszulki kolarskie, rękawiczki dla rowerzystów, buty do jazdy na rowerze, 28 sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, klaksony [trąbki] do rowerów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Internet oraz
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stacjonarnych punktów sprzedaży w szczególności części i akcesoriów
rowerowych wymienionych powyżej.

(111) 307114
(220) 2017 07 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 11
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Musclepain
(540)

(210) 473636

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 307115
(220) 2017 07 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZJAZD KREATYWNY
(540)

(210) 473637

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.01.25, 26.01.01, 26.01.13,
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26.01.16, 26.01.21, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama i marketing, marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzenie imprez reklamowych.
(111) 307116
(220) 2017 07 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 11
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Immunit
(540)

(210) 473655

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 307117
(220) 2017 07 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 11
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Vittal
(540)

(210) 473660

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
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do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307118
(220) 2017 07 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 11
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti OXY
(540)

(210) 473664

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do ce-
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lów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, srodki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307119
(220) 2017 07 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 11
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Artroflex
(540)

(210) 473668

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307120
(220) 2017 07 03
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 11
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Blood Rx
(540)

Nr 7/2018
(210) 473670

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 307121
(220) 2017 07 03
(210) 473675
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) JOART SPÓŁKA AKCYJNA, Bolesławiec, PL.
(540) SZACHOMAT
(510), (511) 25 chustki na głowę, czapki [nakrycia głowy], kapelusze,
kapelusze słomkowe, nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę,
buty dziecięce, buty na płaskim obcasie, buty na wysokim obcasie,
buty sportowe, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla
mężczyzn, pantofle domowe, akcesoria na szyję, apaszki [chustki],
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna damska, bielizna
dla mężczyzn, bielizna nocna, bielizna osobista, bikini, biustonosze,
bluzki, bluzy sportowe, bokserki, dzianina [odzież], dżinsy, kombinezony [odzież], kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule nocne, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty,
krótkie spodnie, kurtki, legginsy, majtki, muszki, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież
gimnastyczna, odzież męska, paski [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, piżamy, podkolanówki, podkoszulki, pończochy, pulo-
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wery, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpetki noszone jako kapcie,
spodenki, spódnice, staniki sportowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], wyroby
pończosznicze, 35 usługi w zakresie programów lojalnościowych,
zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa programów
lojalnościowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, handel detaliczny i hurtowy następującymi towarami:
biżuteria, zegarki, wyroby z papieru, parasole i parasolki, torby, walizki, portfele, paski, wyroby tekstylne, odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, artykuły odzieżowe, obuwie, nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, 36 wydawanie bonów wartościowych
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, wydawanie
certyfikatów upominkowych, które mogą być zrealizowane poprzez
wymianę na towary lub usługi, wydawanie kuponów rabatowych,
wydawanie płatniczych kart upominkowych.

(111) 307122
(220) 2017 07 03
(210) 473685
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 04
(732) JOART SPÓŁKA AKCYJNA, Bolesławiec, PL.
(540) SZACHOWNICA
(510), (511) 14 biżuteria damska, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bransoletki [biżuteria], kolczyki, naszyjniki [biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii, spinki do mankietów, spinki do mankietów i krawatów, szpilki do krawatów, wisiorki,
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], zawieszki
do kółek na klucze, zegarki, 18 etui na banknoty, etui na karty [portfele], etui na klucze, etui, futerały na dokumenty, futerały przenośne na dokumenty, kopertówki [małe torebki], małe portmonetki,
plecaki, portfele wraz z etui na karty, portmonetki wielofunkcyjne,
przywieszki do bagażu, sakiewki na klucze, teczki na dokumenty
[aktówki], torby na ramię, torebki, torebki damskie, torebki na biodra
[nerki], walizki, walizki podróżne, artykuły podróżne [walizki, torby],
parasole, parasolki, 25 chustki na głowę, czapki [nakrycia głowy],
kapelusze, kapelusze słomkowe, nakrycia głowy dla dzieci, opaski
na głowę, buty dziecięce, buty na płaskim obcasie, buty na wysokim obcasie, buty sportowe, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, akcesoria na szyję, apaszki
[chustki], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna damska,
bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, bielizna osobista, bikini, biustonosze, bluzki, bluzy sportowe, bokserki, dzianina [odzież], dżinsy,
kombinezony [odzież], kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule nocne, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo,
krawaty, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, majtki, muszki, męskie
apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież
damska, odzież dla chłopców, odzież dziewczęca, odzież dziecięca,
odzież gimnastyczna, odzież męska, paski [odzież], paski wykonane
z imitacji skóry, piżamy, podkolanówki, podkoszulki, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpetki noszone jako kapcie,
spodenki, spódnice, staniki sportowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], wyroby
pończosznicze, 35 dostarczanie informacji handlowych konsumentom, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
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ków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, handel detaliczny i hurtowy następującymi towarami: biżuteria,
zegarki, wyroby z papieru, parasole i parasolki, torby, walizki, portfele, paski, wyroby tekstylne, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, artykuły odzieżowe, obuwie, nakrycia głowy, artykuły
gimnastyczne i sportowe.

(111) 307123
(220) 2017 07 03
(210) 473691
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) CHROSTOWSKA AGATA, Warszawa, PL.
(540) tatata
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt
sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, 35 usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej gier, zabawek, akcesoriów do zabawy, akcesoriów
edukacyjnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, środków
do higieny jamy ustnej, środków perfumeryjnych i zapachowych,
kosmetyków, preparatów do czyszczenia i odświeżania, środków
toaletowych, preparatów do prania, środków ściernych i polerskich, preparatów do pielęgnacji zwierząt, olejków esencjonalnych
i ekstraktów aromatycznych, preparatów do kąpieli, podgrzewaczy
do kąpieli, akcesoriów łazienkowych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, herbat leczniczych, żywności dla niemowląt,
farmaceutyków i naturalnych środków leczniczych, preparatów
i artykułów higienicznych, opatrunków medycznych, materiałów
opatrunkowych i aplikatorów, pieluch dla niemowląt i dorosłych, toreb na pieluchy, pieluchomajtek, wkładek do pieluch, śliniaków papierowych i niepapierowych, chusteczek higienicznych, artykułów
do karmienia i smoczków, podgrzewaczy butelek dla dzieci, termometrów, sztućców dla dzieci, butelek dla dzieci, gryzaków dla dzieci,
kasków ochronnych dla dzieci, materacy powietrznych dla dzieci,
fotelików dla dzieci do pojazdów, dziecięcych siedzisk podwyższających do siedzeń pojazdów, nosidełek dla dzieci, wózków dziecięcych
i akcesoriów do nich, pokryć i pokrowców na wózki dziecięce, pasów
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, ochraniaczy na pasy, przyczepek do przewożenia dzieci, rowerów, biżuterii dla dzieci, instrumentów muzycznych dla dzieci, urządzeń technologii informacyjnej
i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, utrwalonych
na nośnikach informacji i danych, nagrań dźwiękowych i filmowych,
oprogramowania, edukacyjnych programów komputerowych dla
dzieci, instalacji i urządzeń do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń do oświetlania, ogrzewania
i suszenia, instalacji i urządzeń ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, nawilżania i oczyszczania powietrza, materiałów drukowanych,
materiałów i środków dla artystów, klejów do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiałów piśmiennych i wyposażenia edukacyjnego, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu,
modeli architektonicznych, książek, zakładek do książek, zestawów
do malowania, poradników, wydawnictw, kalendarzy, kolorowanek,
pamiętników, notesów, piórników, farb, bloków, albumów na zdjęcia, naklejek, parasoli, stelaży na plecy do noszenia dzieci, szelek
do prowadzenia dzieci, waliz, toreb podróżnych, toreb, plecaków,
toreb i plecaków do wózków dziecięcych, portfeli, kosmetyczek,
mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, łóżeczek dziecięcych, śpiworków dla dzieci, śpiworów, poduszek, pościeli, materacy, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych
z drewna, wosku, gipsu, tworzyw sztucznych, porcelany, terakoty lub
szkła, kubków do karmienia dzieci, nocników dla dzieci, wanienek
dla dzieci, pojemników do użytku domowego, pojemników termoizolacyjnych, przyborów kosmetycznych i toaletowych oraz artykułów łazienkowych, sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia,
koszy, pudełek, pojemników na akcesoria, zabawki, ubrania i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, zastawy stołowej, naczyń, przyborów
kuchennych i pojemników, termosów, koców, narzut, kołder, ręczników, prześcieradeł, pościeli, chust, poszewek na kołdry i poduszki,
pokrowców na meble, materiałów do pokrywania podłóg, pokryć
ścian i sufitów, dywanów, mat, wykładzin.
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(111) 307124
(220) 2017 07 04
(210) 473699
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 16
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Sun eska Bar
(540)

(531) 01.03.02, 01.03.13, 01.03.17, 27.05.01
(510), (511) 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, o smaku kawy, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje
sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe
napoje z soków, owocowe nektary bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne, sorbety (napoje), woda, woda gazowana,
woda mineralna, woda selcerska, 35 usługi w zakresie reklamy promocji, przekazywania informacji handlowej, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o artykułach spożywczych w Internecie, konsulting w zakresie
działalności gastronomicznej, 41 usługi w zakresie: organizowania
i prowadzenia spotkań firmowych, kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie szkoleń
biznesowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie
festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie balów, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikowanie książek, poradników, tłumaczenia,
usługi wydawnicze, audiowizualne-produkcja filmów, nagrywanie
filmów na taśmach video, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów
na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność
i napoje, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, udzielanie
informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych działalności
restauracji, kawiarni, barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych.
(111) 307125
(220) 2017 07 04
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) LUTOSTAŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa, PL.
(540) White CLINIC
(540)

(210) 473704

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 02.09.10, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia.
(111) 307126
(220) 2017 07 04
(210) 473707
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 02
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKA LUBELSKA
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(540)

(531) 27.05.01, 15.07.01, 26.01.01
(510), (511) 41 edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw
z dziedziny edukacji, publikowanie książek, pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
(111) 307127
(220) 2017 06 22
(210) 473252
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) knock nocky
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegarki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków),
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, promocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.
(111) 307128
(220) 2017 06 22
(151) 2018 02 19
(441) 2017 08 21
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) knock nocky
(540)

(210) 473248

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, ciemnożółty, jasnopomarańczowy,
pomarańczowy, ciemnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegarki|, chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków),
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, promocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.
(111) 307129
(220) 2017 05 15
(210) 471718
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RIFF
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne
elektroniczne, instrumenty strunowe, struny do instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów muzycznych, pedały do instrumentów muzycznych, mostki do instrumentów muzycznych, miechy
do instrumentów muzycznych, kostki do instrumentów strunowych,
klawisze instrumentów muzycznych, klawiatury instrumentów muzycznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instrumentów muzycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich instrumentów muzycznych, reklama instrumentów muzycznych, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
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(111) 307130
(220) 2017 05 15
(210) 471716
(151) 2018 01 29
(441) 2017 08 16
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZIBI WSZYSTKO O CZASIE
(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, aparaty fotograficzne, urządzenia do przetwarzania danych, baterie elektryczne,
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty]
do instrumentów muzycznych, głośniki, kalkulatory kieszonkowe,
tablety, wzmacniacze, zegarki inteligentne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, 14 zegary, zegarki,
budziki, czasomierze [zegarki], chronografy, koperty do zegarków,
kotwiczki [zegarmistrzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków,
obudowy zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki
zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 15 instrumenty muzyczne,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, komputerów,
kas rejestrujących, aparatów fotograficznych, urządzeń do przetwarzania danych, zegarów, zegarków, instrumentów muzycznych,
głośników, tabletów, wzmacniaczy, czytników kodów kreskowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama kalkulatorów,
komputerów, kas rejestrujących, aparatów fotograficznych, urządzeń do przetwarzania danych, zegarów, zegarków, instrumentów
muzycznych, głośników, tabletów, wzmacniaczy, czytników kodów
kreskowych.
(111) 307131
(220) 2017 07 04
(210) 473709
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 16
(732) PM Tobakk Norge AS, Oslo, NO.
(540) Petterøe’s ORIGINAL NORSK KYALITET SIDEN 1913
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 03.01.08, 03.01.09, 20.01.19, 24.03.01, 24.03.02, 24.03.07,
24.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych), papierosy elektroniczne, grzane wyroby tytoniowe,
przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia
papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 307132
(220) 2017 07 05
(210) 473730
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALATION stopy
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do stóp.
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(111) 307133
(220) 2017 07 05
(210) 473735
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALATION ręce
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do rąk.
(111) 307134
(220) 2017 07 05
(210) 473742
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) SONKO Lekkie
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie owoców odwodnionych,
przekąski na bazie kukurydzy inne niż słodycze, przekąski z owoców
kandyzowanych, batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie
owoców, orzechów lub nasion, batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów lub nasion z upraw ekologicznych,
przekąski i chipsy na bazie warzyw, w tym przekąski na bazie warzyw
pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu, 30 mąka i produkty mączne,
produkty zbożowe, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo, pieczywo
chrupkie, pieczywo lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, pieczywo do hamburgerów, wyroby piekarnicze, wafle
zbożowe, wafle ryżowe, przekąski i chipsy na bazie zbóż, pszenica
preparowana i inne zboża preparowane, chrupki ze zbóż, chrupki
kukurydziane, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze zawierające
ryż, wyroby cukiernicze zawierające kukurydzę, ciastka, herbatniki,
muesli zawierające ryż, słodycze, czekolada, batoniki, lody, wafelki.
(111) 307135
(220) 2017 07 05
(210) 473743
(151) 2018 01 31
(441) 2017 08 28
(732) WIELICZKO MAREK, Korolówka, PL.
(540) AZIP
(510), (511) 30 bułki, chleb, ciasta, gofry, kanapki, mięso w cieście,
naleśniki, paszteciki, pizze, placki, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, żywność na bazie mąki, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie,
kawiarnie, restauracje, stołówki, usługi barowe, wypożyczanie urządzeń do gotowania i pieczenia.
(111) 307136
(220) 2017 07 05
(210) 473744
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) SONKO Lekkie superfoods
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie owoców odwodnionych,
przekąski na bazie kukurydzy inne niż słodycze, przekąski z owoców
kandyzowanych, batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie
owoców, orzechów lub nasion, batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów lub nasion z upraw ekologicznych,
przekąski i chipsy na bazie warzyw, w tym przekąski na bazie warzyw
pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu, 30 mąka i produkty mączne,
produkty zbożowe, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo, pieczywo
chrupkie, pieczywo lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, pieczywo do hamburgerów, wyroby piekarnicze, wafle
zbożowe, wafle ryżowe, przekąski i chipsy na bazie zbóż, pszenica
preparowana i inne zboża preparowane, chrupki ze zbóż, chrupki
kukurydziane, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze zawierające
ryż, wyroby cukiernicze zawierające kukurydzę, ciastka, herbatniki,
muesli zawierające ryż, słodycze, czekolada, batoniki, lody, wafelki.
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(111) 307137
(220) 2017 07 05
(210) 473746
(151) 2018 01 31
(441) 2017 08 28
(732) PREMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) prema
(510), (511) 7 części maszyn, w szczególności: zespoły napędowe,
silniki elektryczne, siłowniki elektromechaniczne, siłowniki (cylindry)
pneumatyczne i hydrauliczne, pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, wtryskiwacze hydrauliczne, elementy przenoszenia napędu,
przekładnie, przekładnie zębate, przekładnie pasowe, przekładnie
łańcuchowe, reduktory, motoreduktory, sprzęgła, sprzęgła jednokierunkowe, części sprzęgieł, przeguby, koła zębate, koła pasowe, koła
łańcuchowe, pasy napędowe, taśmy napędowe, łańcuchy transmisyjne, łańcuchy przenośników (do celów transportowych), ogniwa
łączące łańcuchów, napinacze łańcuchów, łożyska, łożyska toczne,
łożyska ślizgowe, łożyska przegubowe, łożyska oczkowe (główki cięgieł), części łożysk, łożyska do ruchu liniowego, łożysko-rolki, łożyska
z oprawami, zespoły łożysk z czujnikiem, elementy łożyskowań, oprawy do łożysk, tuleje wciągane, tuleje wciskane, nakrętki łożyskowe,
podkładki zabezpieczające, elementy hydrauliki i pneumatyki, zawory, zawory rozdzielające, zawory sterujące, zawory odcinające, złącza,
przewody, bloki przygotowania sprężonego powietrza, filtry, zawory,
smarownice sprężonego powietrza, chłodnice, elementy mocujące
siłowników, uszczelnienia części maszyn, uszczelnienia promieniowe
(wałów), uszczelnienia osiowe (wałów), uszczelnienia hydrauliczne,
uszczelnienia statyczne, pozostałe części maszyn, stoły z łożyskami
liniowymi, profilowane prowadnice szynowe z wózkami (tocznymi
i ślizgowymi), mechanizmy śrubowo-toczne, pierścienie osadcze,
tuleje mocujące, pierścienie mocujące rozprężno-zaciskowe, tuleje
regeneracyjne do naprawy zużytych wałów, zawory smarowe, smarownice, smarownice automatyczne, wielopunktowe systemy smarowania, pompy dozujące smar, 9 układy sterowania do siłowników
elektro-mechanicznych, układy sterowania do silników elektrycznych,
manometry, czujniki ciśnienia i przepływu (elektroniczne), przyrządy
diagnostyczne do łożysk i maszyn, w szczególności przyrządy do osiowania wałów, testery stanu łożysk, testery stanu maszyny, termometry,
stroboskopy, endoskopy, stetoskopy, kamery termowizyjne, wykrywacze nieszczelności, przyrządy do sprawdzania stanu oleju, przyrządy
do pomiaru napięcia pasów, przyrządy pomiarowe, przyrządy do pomiaru luzów, sprawdziany (pierścieniowe), środki ochrony osobistej
w pracy, odzież robocza ochronna, obuwie zabezpieczające, osłony
do ochrony twarzy, rękawice ochronne, okulary ochronne, maski
ochronne, kaski ochronne, 35 prezentowanie i zgrupowanie towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować w punktach
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej z częściami maszyn,
takimi jak zespoły napędowe, łożyska, elementy hydrauliki i pneumatyki, elementy przenoszenia napędu, uszczelnienia, układami sterowania, przyrządami diagnostycznymi i pomiarowymi, środkami ochrony
osobistej w pracy.
(111) 307138
(220) 2017 07 06
(210) 473776
(151) 2018 01 31
(441) 2017 08 28
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Witalny ogród
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone
do kondycjonowania, poprawy właściwości, struktury i żyzności
gleby, biodezynfekcji i optymalizacji gospodarki wodnej i pH gleby,
przyspieszania rozkładu materii organicznej oraz kondycjonowania,
wzmocnienia i pielęgnacji roślin, wsparcia naturalnej odporności
roślin na czynniki stresowe, stymulacji systemu korzeniowego oraz
zwiększenia wartości odżywczych roślin.
(111) 307139
(220) 2017 07 06
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 04
(732) STROIŃSKA MARZENA, Bukowa, PL.
(540) Klock wo

(210) 473780
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(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnożółty, żółty, jasnożółty
(531) 26.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: zabawki, zabawki edukacyjne.
(111) 307140
(220) 2017 07 06
(210) 473783
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 11
(732) FURMAN TOMASZ INTERKONEKT, Wolbrom, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, kable elektryczne, kable koncentryczne, komputery, łączniki elektryczne, modemy, modemy telefoniczne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki audiowizualne, pamięci zewnętrzne USB, sprzęt komputerowy, światłowody, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia telewizyjne, odbiorniki telewizji IP, sprzęt do telefonii komputerowej, kable telefoniczne, przewody telefoniczne, puszki połączeniowe kabli telefonicznych, oprogramowanie sprzętowe, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
elektroniczne moduły ładowalne, stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki sygnałów elektronicznych, 35 badania rynkowe prowadzone za pośrednictwem telefonu, marketing telefoniczny, rozliczanie
kosztów telefonicznych, usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych, działalność reklamowa w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych,
telefonicznych i internetowych, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych, 38 agencje
informacyjne, fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych,
informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
faksów, przesyłanie online kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych danych, transmisja programów
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja video na żądanie, udostępnianie forów internetowych
online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze (radio, telefon
lub inne środki łączności elektronicznej), usługi telefoniczne, usługi
telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania
usługi do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnienie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja video na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja video
na żądanie, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon
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i Internet, 42 hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
umożliwiającego dostęp do internetu, wypożyczanie oprogramowania, aktualizacja i instalacja oprogramowania, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc techniczna),
prowadzenie portali internetowych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, usługi w zakresie badania
i projektowania sprzętu komputerowego.

(111) 307146
(220) 2017 07 07
(210) 473823
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PORTINO
(540)

(111) 307141
(220) 2017 07 07
(210) 473815
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) TRESA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki, 24 pościel, bielizna pościelowa.

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 poduszki ortopedyczne.
(111) 307142
(220) 2017 07 07
(210) 473816
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MORELO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 foremki kuchenne.
(111) 307143
(220) 2017 07 07
(210) 473817
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) NILLA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem.
(111) 307144
(220) 2017 07 07
(210) 473821
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) LAVELLA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 narzuty na łóżko.
(111) 307145
(220) 2017 07 07
(210) 473822
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) ELINA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 27 wycieraczki pod drzwi z materiałów tekstylnych.

(111) 307147
(220) 2017 07 07
(210) 473825
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) SORSO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 ręczniki.
(111) 307148
(220) 2017 07 07
(210) 473826
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) BELMO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 27 dywaniki łazienkowe.
(111) 307149
(220) 2017 07 07
(210) 473827
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MILLO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 pufy, 28 pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem.
(111) 307150
(220) 2017 07 07
(210) 473828
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) LERMES
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 bieżniki stołowe.
(111) 307151
(220) 2017 07 07
(210) 473837
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) KLICKA ANNA FIZJOMAMA.PL, Warszawa, PL.
(540) FIZJOMAMA Terapia dna miednicy
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(540)

(732) SARA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SARA SYSTEM
(540)

Kolor znaku: zielony, różowy, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 02.09.22, 02.09.25, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, szablony kart ciążowych,
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: aparatów do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów do fizykoterapii, mebli do celów
leczniczych, koców, narzut, podkładów, poduszek i kołder do celów
leczniczych, bielizny pościelowej i pościeli, sprzedaż: detaliczna, hurtowa, on-line, wysyłkowa towarów obejmujących: książki, broszury,
periodyki, czasopisma, gazety, produkty ortopedyczne, sprzętu
rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, obsługa zleceń zakupów,
marketing, 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, usługi
promocji zdrowia, 41 usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki
medycznej, medycyny i rehabilitacji, organizacja i prowadzenie kursów, konferencji i sympozjów w dziedzinie diagnostyki medycznej,
medycyny i rehabilitacji, instruktaż w zakresie gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, zajęcia sportowe, informacja w zakresie rekreacji,
kształcenie praktyczne w formie warsztatów, publikacje on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń dla
rehabilitantów, lekarzy, terapeutów, usługi instruktorów w zakresie
gimnastyki, kultury fizycznej, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji, prowadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej,
instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie
zawodów sportowych, usługi trenera osobistego, pokazy kształcenia
praktycznego, organizacja warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacji
medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny,
zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące zabiegów terapeutycznych,
usługi w zakresie treningu fizycznego, wydawanie czasopism, wydawanie książek, wydawanie periodyków, wydawanie publikacji
medycznych, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie
sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odnowy biologicznej,
fizjoterapii, fizykoterapii, 44 usługi medyczne, usługi diagnostyki
medycznej (testy i analizy), usługi lekarzy, pielęgniarek, położnych,
usługi szpitali, klinik, sanatoriów, usługi fizjoterapeutyczne i fizykoterapeutyczne, usługi masażu, usługi opieki medycznej i pielęgniarskiej, szkoła rodzenia, doradztwo dietetyczne, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, usługi telemedyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego, usługi profilaktyki i leczenia oraz konsultacje
lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych,
usługi w zakresie rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej,
fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej,
masażu, usługi pomocy medycznej, opieka zdrowotna, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, usługi kosmetyczne, usługi terapii dna miednicy,
usługi opieki zdrowotnej, usługi w zakresie odnowy biologicznej,
usługi położnicze, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odnowy biologicznej, fizjoterapii, fizykoterapii,
doradztwo w zakresie leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia
dolegliwości medycznych, fizjoterapia, hydroterapia, informacje
dotyczące masażu, masaże, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo psychologiczne,
poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, rehabilitacja fizyczna, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi
poradnictwa medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego.
(111) 307152
(151) 2018 02 19
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(220) 2017 07 07
(441) 2017 10 23

(210) 473839

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 37 czyszczenie budynków, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie maszyn, czyszczenie powierzchni handlowych,
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów,
czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie przenośnych konstrukcji, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym.
(111) 307153
(220) 2017 07 07
(210) 473843
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 28
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril exclusive cleveland
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 307154
(220) 2017 07 07
(210) 473862
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) s’olej
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, suplementy
żywnościowe, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczna żywność do celów medycznych, witaminy, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, krople witaminowe, lecznicze dodatki do żywności,
mieszane preparaty witaminowe, napoje witaminizowane, środki
spożywcze wzbogacone, środki spożywcze wzbogacone witaminami, środki spożywcze wzbogacone witaminą D, preparaty zawierające witaminę D, oleje z dodatkiem witamin, oleje z dodatkiem witaminy D, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
29 oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, oleje z dodatkiem witamin,
oleje z dodatkiem witaminy D.
(111) 307155
(220) 2017 07 07
(210) 473865
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) MARINE power
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do stosowania w akwarystyce,
w hodowli roślin i zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/
lub mieszanych, w szczególności w hodowli ryb, korali, bezkręgowców, w tym skorupiaków, preparaty chemiczne na bazie pierwiastków śladowych i substancji organicznych do hodowli bezkręgowców, ryb i innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/
lub mieszanych, chemiczne preparaty i substancje biobójcze, dezynfekujące, neutralizujące, bakteriobójcze i grzybobójcze do stosowania w akwarystyce i w hodowli zwierząt żyjących w biotypach
słonowodnych i/lub mieszanych, w szczególności w hodowli ryb,
korali, bezkręgowców, w tym skorupiaków, nawozy i odżywki dla
roślin żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych, pre-
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paraty z mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi dla roślin
żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych, preparaty
do regulacji wzrostu roślin rosnących w biotypach słonowodnych i/
lub mieszanych, media do hodowli bakterii, w tym płynne polimery,
preparaty i substancje chemiczne do regulacji PH wody w akwariach
i innych zbiornikach wodnych, preparaty i substancje chemiczne
do regulacji poziomu azotanów i fosforanów w akwariach i innych
zbiornikach wodnych, preparaty i substancje chemiczne i mineralne
do uzdatniania wody, preparaty zawierające bakterie do uzdatniania
wody, w tym preparaty zawierające bakterie typu Nitrospirae i Nitrobacter, preparaty i substancje chemiczne i mineralne do neutralizacji
substancji szkodliwych i/lub toksycznych niepożądanych w hodowli ryb i roślin, w tym preparaty i substancje chemiczne i mineralne
do neutralizacji zapachów i osadów w wodzie, preparaty i substancje
chemiczne do zmiękczania wody, w tym wodorotlenek wapnia i wodorowęglan sodu (soda), sole do celów akwarystycznych, preparaty do odnawiania wody do akwariów i innych zbiorników wodnych
(syntetyczna sól morska), preparaty chemiczne używane do analizy
chemicznych i fizycznych właściwości wody w akwariach i innych
zbiornikach wodnych, odczynniki chemiczne (inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych) do testowania wody w akwariach i innych zbiornikach wodnych, mineralne materiały filtracyjne, w tym
ceramiczne materiały filtracyjne, mineralne i ceramiczne materiały
filtracyjne w postaci kuleczek i granulek, materiały filtracyjne z węgla drzewnego, materiały filtracyjne z węgla drzewnego z zeolitem,
materiały filtracyjne w postaci preparatów chemicznych, w tym węglowodór, materiały filtracyjne w postaci substancji roślinnych, materiały filtracyjne w postaci nieprzetworzonych plastików, powyżej
wymienione towary do stosowania w szczególności w akwarystyce,
5 preparaty lecznicze, odkażające, sanitarne do stosowania w akwarystyce, w szczególności w hodowli ryb, korali, bezkręgowców, w tym
skorupiaków, oraz innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych, preparaty dezynfekujące, neutralizujące,
biobójcze, w szczególności preparaty bakteriobójcze, grzybobójcze,
przeciw pasożytom i pierwotniakom do stosowania w akwarystyce,
w szczególności w hodowli ryb, korali, bezkręgowców, w tym skorupiaków, oraz innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych
i/lub mieszanych, preparaty o działaniu leczniczym, pielęgnującym,
regenerującym do stosowania w akwarystyce, w tym preparaty zawierające witaminy i/lub mikro i/lub makroelementy i/lub aminokwasy i/lub wapno i/lub żelazo i/lub sole mineralne z azotem i fosforem, preparaty witaminizowane do stosowania w akwarystyce,
w szczególności w hodowli ryb, korali, bezkręgowców, w tym skorupiaków, oraz innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych
i /lub mieszanych, dodatki witaminowe do pokarmów dla zwierząt,
aminokwasy do stosowania w kuracjach dla ryb i innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych, w tym bezkręgowców, 31 pokarmy dla ryb i innych zwierząt żyjących w biotypach
słonowodnych i/lub mieszanych, w tym pokarmy jedno i wieloskładnikowe wytwarzane metodami przemysłowymi do hodowli ryb i innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych
w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, proszków, żeli,
past, płynów, ziaren i ich mieszanin, pokarmy naturalne, w szczególności pokarmy suszone, mrożone i liofilizowane, pokarmy dla ryb i innych zwierząt żyjących w biotypach słonowodnych i/lub mieszanych
zawierające preparaty odżywcze i/lub mikroelementy (nie do celów
medycznych).

(111) 307156
(220) 2017 07 07
(210) 473870
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) TORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FSTICK
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, afisze i plakaty z papieru lub
kartonu, folie i papiery samoprzylepne, etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych, naklejki, nalepki, taśmy samoprzylepne do celów
biurowych, katalogi, kalendarze, opakowania, foldery, standy, teczki,
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prospekty, podręczniki, zawieszki tekturowe, szablony do znakowania, papierowe identyfikatory imienne, 35 reklama, dystrybucja
drukowanych materiałów reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży
czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
[Internet], sprzedaż materiałów drukowanych, folii i papierów samoprzylepnych, etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych, naklejek,
nalepek, taśm samoprzylepnych do celów biurowych, katalogów,
kalendarzy, bloczków do zapisywania, opakowań, standów, teczek,
podręczników, zawieszek tekturowych, szablonów do znakowania,
papierowych identyfikatorów imiennych, 40 usługi drukowania,
drukowanie na zamówienie na towarach osób trzecich w celach promocyjnych i reklamowych, druk sitowy, drukowanie offsetowe, introligatorstwo, laminowanie, obróbka papieru, nakładanie wypukłych
wzorów na powierzchnie tekturowe.

(111) 307157
(220) 2017 07 10
(210) 473878
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 28
(732) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ.
(540) ARTILLA
(510), (511) 5 produkty medyczne, preparaty farmaceutyczne
do użytku dla ludzi.
(111) 307158
(220) 2017 07 10
(210) 473882
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 28
(732) INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Cholerzyn, PL.
(540) MAKS SPORT
(540)

Kolor znaku: biały, szary, pomarańczowy
(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy zawarte w tej klasie,
28 artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów sportowych i gimnastycznych.
(111) 307159
(220) 2017 07 10
(210) 473887
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) PHARMUNION BSV DEVELOPMENT LTD, Nikozja, CY.
(540) MALACTA
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, laktaza, enzymy mlekowe
do celów farmaceutycznych, suplementy odżywcze, enzymy do celów medycznych, suplementy diety zawierające enzymy, preparaty
enzymatyczne do celów medycznych.
(111) 307160
(220) 2017 07 10
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 04
(732) KRAUS ARKADIUSZ, Brzeszcze, PL.
(540) FORUM TRENINGU
(540)

(210) 473893

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie fitness klubów, prowadzenie zajęć
fitness, usługi fitness klubów, nauka aerial fitness, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością
fizyczną-fitness, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych-fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych-fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej-fitness klub, udostępnianie
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], 44 masaże, masaż sporto-
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wy, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, informacje dotyczące masażu, fizjoterapia.

(111) 307161
(220) 2017 07 10
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) SEIRA INVESTMENTS LTD, Limassol, CY.
(540) SealCo
(540)

(210) 473909

Kolor znaku: szary
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium w postaci bloków, gąsek,
aluminiowe stopy odlewnicze i odtleniacze w postaci gąsek, piramidek i granulek, blachy i taśmy, odlewy ciśnieniowe i kokilowe z aluminium i stopów aluminium.
(111) 307162
(220) 2017 07 10
(210) 473903
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Millo di Pasta
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 11.01.04, 09.01.10
(510), (511) 30 makarony.
(111) 307163
(220) 2017 07 10
(210) 473912
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) TKACZ WALDEMAR CENTRUM AUDIOLOGICZNOPROTETYCZNE MAYTONE, Łódź, PL.
(540) Maytone
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla
osób niesłyszących, 44 dopasowanie aparatów słuchowych.
(111) 307164
(220) 2017 07 11
(210) 473934
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 04
(732) SZCZERBA DIONIZY PPH POLMAR, Lubliniec, PL.
(540) POLMAR SYSTEM
(540)

Nr 7/2018

(732) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) nobo
(510), (511) 16 foldery, publikacje drukowane, czasopisma, periodyki,
książki, broszury, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe,
36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, maklerstwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
tworzenia i obsługi funduszy emerytalnych, usługi akwizycji na rzecz
otwartych funduszy emerytalnych, informacja o ubezpieczeniach,
doradztwo ubezpieczeniowe, wycena finansowa majątku ruchomego
i nieruchomego dla celów ubezpieczeń, organizowanie i prowadzenie
działań dotyczących ubezpieczeń, mających na celu ustalanie rozmiaru szkód, zabezpieczanie praw regresowych i dochodzenie roszczeń,
likwidacja szkód ubezpieczeniowych, usługi finansowe i inwestycje
kapitałowe, w tym związane z działalnością ubezpieczeniową, sponsorowanie finansowe, emisja i obsługa kart stałego klienta, przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer funduszy, pośrednictwo w handlu
i wynajmie nieruchomości i mieszkań, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, wydawanie i wykupywanie talonów, żetonów i kuponów wartościowych,
usługi finansowe polegające na zapewnianiu udogodnień kredytowych, sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy na cele dobroczynne, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem telekomunikacji, Internetu i mediów elektronicznych,
41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji
multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze.
(111) 307166
(220) 2017 07 11
(210) 473947
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) WAW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Fiesta i Siesta
(510), (511) 41 usługi związane z nauczaniem i rozrywkami i rekreacją, usługi klubowe, usługi rozrywkowe, organizowanie balów, organizowanie konkursów edukacyjnych oraz rozrywkowych, organizowanie spektakli i zawodów sportowych, 43 bary szybkiej obsługi,
restauracje, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, przygotowywanie
żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, bary, bary
przekąskowe, oferowanie żywności i napojów dla gości, puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące delikatesy, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie napojów i żywności dla gości, snack-bary, usługi barów
piwnych, usługi barowe, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie pubów, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi świadczone przez bary
bistro, usługi degustacji win (dostarczanie napojów).
(111) 307167
(220) 2017 07 11
(210) 473954
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) KOMPOTECH
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, biały
(531) 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 27 dywaniki, maty antypoślizgowe, maty czyszczące,
maty dezynfekujące, maty i wycieraczki podłogowe, wycieraczki
w całości / części: tekstylne, gumowe, ze szczotką, z profilami aluminiowymi, wycieraczki montażowe, dekoracyjne, wykończeniowe
dla budownictwa i wyposażenia wnętrz, wycieraczki przemysłowe,
wycieraczki i ciągi czyszczące do czyszczenia kół pojazdów, maszyn
i urządzeń.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 kompozytowe elementy statków powietrznych,
17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, 42 badania produktów
wprowadzanych do eksploatacji w lotnictwie.

(111) 307165
(151) 2018 02 06

(111) 307168
(151) 2018 02 02

(220) 2017 07 11
(441) 2017 10 23

(210) 473938

(220) 2017 07 11
(441) 2017 08 16

(210) 473956
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(732) POLSKA FUNDACJA NARODOWA, Warszawa, PL.
(540) team¹⁰⁰
(540)

(531)
(510), (511) 16 obrazy, afisze, plakaty, filmy, albumy, karty pocztowe, grafiki, rysunki, kalendarze, książki, artykuły szkolne i biurowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki, 35 usługi w zakresie reklamy, aukcje publiczne, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne,
reklamy radiowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, usługi organizowania konkursów, gier
losowych i loterii, usługi organizowania wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, usługi organizowania pokazów mody, usługi
organizowania przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne
on-line, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, pokazy
i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, produkcja filmów, usługi organizowania konferencji, sympozjów i zjazdów, usługi organizowania
bali, usługi instruktorów kultury fizycznej.
(111) 307169
(220) 2017 07 12
(210) 473989
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 04
(732) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) DIPRODERM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, leki pomocnicze do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry.
(111) 307170
(220) 2017 07 12
(210) 473996
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) WYBOROWA OD MISTRZA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 307171
(220) 2017 07 12
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA, Pabianice, PL.
(540) SG Stara gorzelnia
(540)

(210) 474027

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 307172
(220) 2017 07 13
(210) 474041
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 04
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) A.D. 1891 SOPLICA Przepalana-KLASYCZNA-KUNSZT
TRADYCJI OD POKOLEŃ S C B Kasprowicz JAKOŚĆ GWARANTOWANA
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(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, złoty, żółty, beżowy,
czerwony
(531) 07.01.09, 11.03.18, 24.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 307173
(220) 2017 07 13
(210) 474046
(151) 2018 02 23
(441) 2017 08 16
(732) GOSPODARSTWO ROLNE W GÓRZE ROPCZYCKIEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Ropczycka, PL.
(540) kiełbasa swojska z Góry Ropczyckiej
(510), (511) 29 kiełbasa, mięso i wedliny.
(111) 307174
(220) 2017 07 13
(210) 474065
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) STACHOWICZ ANNA, Zakopane, PL.
(540) EVERES STUDIO
(510), (511) 42 tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie znaków towarowych, tworzenie grafiki
komputerowej, projektowanie logotypów i całościowej identyfikacji
wizualnej, projektowanie graficzne, administrowanie stronami internetowymi.
(111) 307175
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Apteki Gemini
(540)

(210) 474076

Kolor znaku: pomarańczowy, bialy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25
(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 leczni-
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czych, 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 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) 307176
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Apteka Gemini
(540)

(210) 474078

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 24.13.17, 29.01.12, 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, 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 ce-
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lów 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 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) 307177
(220) 2017 07 13
(210) 474084
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 18
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) Sensi Science by Dr Irena Eris
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki
do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów,
kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli,
pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej,
skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty
lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające
odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 307178
(220) 2017 07 14
(210) 474115
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 21
(732) ELANDIS GABRYEL, PIWOWARCZYK, LISOWIEC SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
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(540) ganeo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych elektryczny
i mechaniczny, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do kopiowania, 16 materiały drukowane.
(111) 307179
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 30
(441) 2017 08 21
(732) NOSIADEK DANIEL, Kraków, PL.
(540) grande idea
(540)

(210) 474116

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi marketingowe, planowanie strategii marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, w szczególności przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, kampanie marketingowe, promocja serii
filmów na rzecz osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie pozycjonowania marki, optymalizacja stron
internetowych, pozycjonowanie stron internetowych, usługi public
relations, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, montaż filmów,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, usługi w zakresie firmowych
imprez dla klientów lub pracowników-rozrywka, 42 usługi graficzne,
projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie stoisk
wystawowych, projektowanie materiałów drukowanych.
(111) 307180
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) słodka cukierenka
(540)

(210) 474122

(531) 27.05.01, 01.15.11, 11.03.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki,
słodycze, gofry, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele.
(111) 307181
(220) 2017 07 14
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 04
(732) WICH PATRYCJA, Łódź, PL.
(540) LILA LOU
(540)

(210) 474125

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 25 baletki, bezrękawniki, bielizna, bielizna damska, bikini, biustonosze, bluzki, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, body,
buty damskie, chinosy, czapki bejsbolówki, czapki (nakrycia głowy),
dzianina (odzież), długie kurtki, dżinsy, futra (odzież), garnitury damskie, kalosze, kamizelki, kombinezony (odzież), kostiumy kąpielowe,
koszule, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim/długim rękawem,
krótkie spodnie, kurtki (odzież), legginsy, minispódniczki, mufki
(odzież), nakrycia głowy, obuwie, odzież, okrycia wierzchnie, paski,
płaszcze, płaszcze damskie, podkoszulki, pulowery, rajstopy, spódnice, spodenki, spodnie, sukienki damskie, sukienki ślubne, swetry
(odzież), tuniki, suknie wieczorowe.

(111) 307182
(220) 2017 07 14
(210) 474131
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Browary Wrocławskie
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie.
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych. reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa, wynajmowanie, sprzedaż: budynków, domów, mieszkań,
biur, pomieszczeń magazynowych i powierzchni użytkowej, usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi
doradztwa inwestycyjnego, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych:
rozbiórka obiektów budowlanych, zabezpieczanie budynków przed
wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
(111) 307183
(220) 2017 07 14
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 04
(732) DOBRZAŃSKI WOJCIECH, Karaś, PL.
(540) X-moto.eu sklep & outlet motocyklowy
(540)

(210) 474134

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, ciemnoczerwony
(531) 26.02.05, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.03, 26.04.02, 26.04.22,
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27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, poprzez stacjonarne
punkty sprzedaży oraz przez sieć Internet, w związku z odzieżą, obuwiem, kaskami, akcesoriami i częściami motocyklowymi, 37 serwis
odzieży motocyklowej.
(111) 307184
(220) 2017 07 14
(210) 474147
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) SŁAWEK AGNIESZKA CENTRUM PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNE AURIS, Warszawa, PL.
(540) PORADNIA AURIS
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 02.09.06, 05.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, 41 edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, kształcenie praktyczne, doradztwo edukacyjne i szkoleniowe, usługi z zakresu nauczania, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, konkursów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń,
konferencji, koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów z zakresu psychologii i pedagogiki, organizowanie obozów dla
dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
publikacja książek, czasopism, magazynów, publikacja książek, czasopism, magazynów o tematyce psychologicznej i pedagogicznej,
publikacja zdjęć, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publikacje on-line książek i tekstów o tematyce
psychologicznej i pedagogicznej, publikacje online nie do pobrania,
tłumaczenia, usługi wydawnicze, prowadzenie blogów, dzienników
internetowych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, 44 usługi prowadzenia poradni psychologicznych, usługi
prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, usługi
terapeutyczne, rehabilitacja fizyczna, usługi terapeutyczne w zakresie rehabilitacji społecznej dzieci, młodzieży, bezdomnych, usługi terapeutyczne w zakresie resocjalizacji społecznej, usługi poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego.
(111) 307185
(220) 2017 07 14
(210) 474149
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) REFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, PL.
(540) ŻYWIECKI KRYSZTAŁ
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, szary, biały,
czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.04, 25.01.19, 26.01.04
(510), (511) 5 wody mineralne do celów medycznych, 32 woda jako
napoje, woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej,
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produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna jako
napoje, 39 dystrybucja wody, 42 analizy wody.

(111) 307186
(220) 2017 07 14
(210) 474150
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Cloud
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji
autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy
komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach
kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy
komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych
przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta,
informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji
bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane,
publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma,
periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności go-
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spodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, czynności biurowe
zawarte w tej klasie, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji
i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz
rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych
i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi
w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi
ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa
w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności,
w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności,
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania,
usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi
doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty,
analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa
w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek
do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania finansowych
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting),
pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie
rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo
w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo
finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwesty-
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cyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem
i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu
gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja,
usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy,
radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności
i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu
do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu
do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz
danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line,
wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/
lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów
i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach,
42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych
i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego,
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mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych,
doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, licencjonowanie, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych,
konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz
prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo
prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi
arbitrażowe, mediacje, usługi w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(111) 307187
(220) 2017 07 14
(210) 474153
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Money
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane, programy komputerowe zapisane
na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe,
programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów,
bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne,
kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki,
wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting dotyczące działalności gospodarczej
oraz reklamy, usługi pomocy i organizacji oraz zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi
pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospo-
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darczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie
wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami
danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja
dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, informacja
o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego zawarte w tej klasie,
usługi bankowe, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi obrotu papierami wartościowymi,
inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych
oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania
aktywami finansowymi tj. zarządzanie portfelem na zlecenie klienta,
usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym
raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji
spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi finansowych memorandów
informacyjnych tj. usługi informacji finansowej, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych,
usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi prowadzenia rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów
wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi czynności
powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, zarządzanie
towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe tj. finansowe usługi rozliczeniowe, usługi leasingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz
udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie
w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych,
wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieru-
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chomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym i aktywami, usługi
operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy
majątku nieruchomego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich
usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej,
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy,
telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie
łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek
mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, przydzielanie dostępu
do portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale
komunikacyjne i informacyjne, udostępnianie portali z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz komentarzami i poradami dla inwestorów, udostępnianie platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez
Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja
o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja
o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, ekspertyzy w dziedzinie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania
komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym
języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach,
projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo
w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia
portali internetowych, ich konserwacja i hosting, informacja o ww.
usługach.

(111) 307188
(220) 2017 07 15
(210) 474176
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) DR.BOX
(510), (511) 10 aparaty i przyrządy do celów medycznych, ciśnieniomierze do celów medycznych.
(111) 307189
(151) 2018 02 06

(220) 2017 07 17
(441) 2017 10 23

(210) 474226
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(732) PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) psy.pl
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy,
blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty,
prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety
i kupony papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie,
artykuły malarskie, materiały z papieru na przyjęcia, w tym papier
do pakowania prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby,
35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich,
usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów piśmienniczych,
książek i czasopism, gazet, płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami,
oraz z utworami muzycznymi, programów komputerowych i gier
komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy,
sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków i perfum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi reklamowe na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, pośrednictwo
w zakresie nabywania usługi telekomunikacyjne, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem powierzchni
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrywania osób trzecich
w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, przygotowywanie reklam
prasowych, usługi badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo
w nawiązywaniu kontaktów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów
reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, usługi przeglądu prasy, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach
reklamowych i handlowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie
zarządzania centrum informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji,
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych i komputerowych
bazach danych dla osób trzecich, powielanie dokumentów, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych
online, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiado-
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mości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, koncertów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów i wystaw,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie wystaw zwierząt,
usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikacja treści redakcyjnych stron
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi
w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie edukacji i tresury zwierząt, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie,
usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie
i montaż programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 307190
(220) 2017 07 18
(210) 474265
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) E-COMMERCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) eltrox taniej i bezpieczniej
(540)

Kolor znaku: biały, szary, pomarańczowy
(531) 26.05.01, 26.05.09, 26.02.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
anteny, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne chipy jako
układy scalone, chipy z kodem UNA, centrale alarmowe, czujniki,
czujniki alarmowe, czytniki jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki znaków optycznych, czytniki zbliżeniowe i osprzęt pomocniczy,
dyktafony, dyski i nośniki do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski
kompaktowe, nośniki informacji i danych magnetyczne i optyczne,
dyski magnetyczne, dyski optyczne, CD-ROMy, odtwarzacze płyt
kompaktowych, DVD i kaset, dzwonki alarmowe elektryczne, głośniki, wzmacniacze, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych,
części i akcesoria do urządzeń audio, urządzenia do nagłaśniania,
urządzenia do rejestrowania i transmisji dźwięku, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable i przewody elektryczne,
kable koncentryczne, zasilacze elektryczne, akcesoria do kabli i przewodów takie jak złącza, wtyki i gniazda do kabli i przewodów, przewody do zastosowań w instalacjach urządzeń alarmowych, kamery
przemysłowe, kamery obrotowe, sterowniki i obrotnice do kamer
przemysłowych, atrapy kamer przemysłowych, karty magnetyczne
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety video, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, ładowarki, odtwarzacze kasetowe, magnetofony,
magnetofony kasetowe bez wzmacniacza mocy, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, mikrofony, media konwertery, wideo konwertery, modulatory telewizyjne,
monitory, monitory ekranowe, monitory jako hardware komputerowy, monitory bezprzewodowe, nadajniki sygnałów elektronicznych,
obiektywy, obiektywy do kamer, odbiorniki audio video, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, nagrane
programy komputerowe sterujące, przedłużacze USB i przełączniki,
przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyciski napadowe, przyciski zwalniające drzwi,
przyrządy obserwacyjne, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, radary, radia i odbiorniki radiowe, rejestratory cyfrowe, routery, sprzęt radiotelefoniczny, bezprzewodowe systemy obserwacyjne, w tym cyfrowe, systemy stacji monitoringu, oprogramowanie
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do stacji monitorujących nagrane lub jako software ładowalny, sygnalizatory alarmowe, sterowniki do bram i rolet, układy scalone,
układy scalone jako systemy alarmowe, switche, transpondery, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia telefoniczne, urządzenia projekcyjne, urządzenia i nośniki danych
do cyfrowej rejestracji obrazu, wykrywacze, detektory, wideomofony, domofony, interkomy, wykrywacze przedmiotów metalowych,
zamki elektryczne, szyfrowe zamki elektryczne, zwory elektromagnetyczne i elektrozaczepy, zasilacze, odbiorniki stereo, tunery, urządzenia nagrywające stereo, odtwarzacza i urządzenia rejestrujące
dla mini dysków, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące z pamięcią
cyfrową, urządzenia wyrównawcze, słuchawki na uszy, systemy teatru domowego włączające wzmacniacze i systemy głośnomówiące
lub systemy ze słuchawkami na uszy, zestawy telewizyjne, zestawy
telewizyjne z monitorem ekranowym (CRT), zestawy telewizyjne
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), projekcyjne zestawy telewizyjne, zestawy telewizyjne z ekranami plazmowymi, cyfrowe tunery telewizyjne, urządzenia LCD, urządzenia konwertujące sygnał
na obraz (STB), urządzenia video do nagrywania i odtwarzania, odtwarzacze i urządzenia nagrywające taśm video, odtwarzacze dysków video, kamery video, cyfrowe kamery obrazu statycznego i obrazu filmowego, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące DVD,
odtwarzacze i urządzenia rejestrujące HDD, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące HD DVD, odtwarzacze i urządzenia rejestrujące
do dysków w technologii Blue-ray, komputery, monitory do komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia i instalacje
do monitorowania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, antywłamaniowe, sygnalizatory akustyczne, elektryczne dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, kable koncentryczne i elektryczne, kamery wideo, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, łączniki elektryczne, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne, światłowody, przekaźniki elektryczne, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia
telewizyjne, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do przetwarzania
informacji współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia i instalacje do monitorowania, elektryczne i elektroniczne zabezpieczenia i wyposażenia antywłamaniowe i antynapadowe banków, obiektów handlowych, przemysłowych, lokali mieszkalnych, zestawy automatyki do wyposażenia
zabezpieczającego, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, antywłamaniowe, czujniki elektroniczne, telewizja przemysłowa pod dozorem, urządzenia ostrzegające, systemy alarmowe, kontrole dostępu,
rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji obrazu i dźwięku i wizualizacji, monitory przemysłowe, urządzenia przemysłowe
kamery, obiektywy, nagrywarki, akcesoria, osprzęt o oprogramowanie do wyżej wymienionych urządzeń, wszystkie wyżej wymienione
towary przeznaczone do użytku wyłącznie dziedzinie telewizji przemysłowej, 35 usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, reklama za pośrednictwem Internetu, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, zgromadzenie
na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów
pokazujących i opisujących różne towary lub usługi pozwalające te towary lub usługi swobodnie oglądać i kupować, promocja sprzedaży
dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania
informacji za pośrednictwem Internetu, badania rynku za pośrednictwem Internetu, usługi informacji statystycznych za pośrednictwem
Internetu, zarządzanie zbiorami informatycznymi za pośrednictwem
Internetu, sprzedaż i oferowanie towarów takich jak sprzętu komunikacyjnego i łącznościowego oraz systemów telewizji przemysłowej,
monitoringu, alarmowych i przeciwwłamaniowych za pośrednictwem Internetu, sprzedaż i oferowanie usług serwisowania sprzętu
komunikacyjnego i łącznościowego oraz systemów telewizji przemysłowej, monitoringu, alarmowych i przeciwwłamaniowych za pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania
relacjami z klientami, usługi zarządzania sprzedażą, 37 usługi w zakresie instalowania i napraw urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego i osobistego, dystrybucja
i serwisowanie sprzętu i systemów telewizji przemysłowej i systemów alarmowych, serwisowanie monitoringu i systemów przeciwwłamaniowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, konserwacja
sprzętu łącznościowego, 39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich, dostarczania towarów na zamówienie, pakowanie i składowanie towarów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
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audyt energetyczny, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi i doradztwo w zakresie projektowania i ulepszania
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu
komputerowego, usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej
i głosowej poprzez łącza telekomunikacyjne i internetowe, połączenie ze światową siecią komputerową poprzez łącza telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, usługi
badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie Internetu i usług multimedialnych, usługi konsultacyjne w zakresie zapewniania korzystania i dostępu z/do usług dotyczących komunikowania się i informacji „on-line”, usługi konsultacyjne oraz usługi w zakresie rozwijania
projektowania techniki internetowej, sprzętu komputerowego
i oprogramowania komputerowego, usługi instalacji programów
komputerowych.

(111) 307191
(220) 2017 07 18
(210) 474274
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 02
(732) TAKSIDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Góra Kalwaria, PL.
(540) taksidi
(510), (511) 39 usługi turystyczne, prowadzenie agencji i biur turystycznych, planowanie, organizacja i rezerwacja podróży, wypraw,
wycieczek, rejsów, wczasów, w tym rezerwacja miejsc na podróż,
usługi zwiedzania i usługi transportu, organizowanie wycieczek typu
wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu
wodnego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym transport:
barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie, usługi rezerwacji i pośrednictwa
w transporcie, rezerwacja biletów, rezerwacja wypożyczanych samochodów, wypożyczanie łodzi, statków, usługi pośrednictwa
w składowaniu i magazynowaniu, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy
wypoczynkowe i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie
obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych,
domów turystycznych, moteli, kempingów, usługi: hotelu, baru, baru
szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni, restauracji, przygotowania dań
na zamówienie oraz ich dostawy, kateringu, usługi rezerwowania
i wynajmowania noclegów, wynajmowania sal na posiedzenia.
(111) 307192
(220) 2017 07 18
(210) 474280
(151) 2018 01 16
(441) 2017 10 02
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 100 rad PRAKTYCZNE WAŻNE SPRAWDZONE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.19, 27.07.02, 26.04.04, 26.04.02, 26.01.06
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty, aromaty do napojów, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, farby do brody,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, preparaty do makijażu, preparaty do depilacji, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, mydło do golenia, preparaty do golenia, płyny po goleniu, henna, olejek jaśminowy, kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, barwniki
do ożywiania kolorów, produkty chemiczne do ożywiania kolorów,
środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, pre-
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paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty do kręcenia
włosów, krochmal, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci,
woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, mydła,
mydełka, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, środki do namaczania bielizny, paski do odświeżania
oddechu, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, pasta do butów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg, preparaty
do pielęgnacji paznokci, paznokcie sztuczne, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, płyny do pielęgnacji włosów, wosk do podłogi, preparaty i kremy do polerowania, pomadki do ust, preparaty do prania,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, saszetki zapachowe do bielizny, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do usuwania rdzy, produkty do czyszczenia tapet, produkty perfumeryjne, soda wybielająca, płyny do spryskiwaczy szyb, suche szampony, szampony, szminki,
kleje do mocowania sztucznych włosów, środki do czyszczenia zębów, środki do szorowania, środki do mycia, preparaty do czyszczenia, środki odświeżające powietrze, środki do zmiękczania tkanin,
talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, preparaty do udrażniania rur,
waciki-przybory toaletowe, produkty toaletowe, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
do celów kosmetycznych, farby i lakiery do włosów, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wywabiacze plam, żele
do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, zmywacze
do paznokci, płyny do mycia naczyń, preparaty do usuwania farby,
wywabiacze plam, preparaty oraz środki do mycia, czyszczenia i szorowania-artykuły chemii gospodarczej, 5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, jodki alkaliczne
do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych,
alkohol medyczny, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, anestetyki, antybiotyki, środki
antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki przenośne wyposażone, herbata
dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty balsamiczne
do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
bizmutowe do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulozowe do celów leczniczych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów
medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, majtki i pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty chemiczne
do testów ciążowych, cukierki do celów medycznych, cementy dentystyczne, lakiery dentystyczne, kleje do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje
dietetyczne do celów medycznych, eliksiry-preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych i farmaceutycznych, estry i etery do celów medycznych i farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, fosforany do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do sterylizacji gleby,
glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca
do celów farmaceutycznych, olej gorczycowy do celów leczniczych,
preparaty do niszczenia grzyba, guma do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, preparaty przeciw hemoroidom, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych,
majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, intymne preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, olejek
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kamforowy, karbonyl, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski do celów medycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, kompresy, olejek koprowy do celów
leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, krew do celów medycznych, środki tamujące krwawienie, laktoza do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki
lecznicze, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych i weterynaryjnych, leki do użytku medycznego, lotony do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne do majtek, majtki menstruacyjne, maści
do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych,
woda melisowa do celów farmaceutycznych, mięta do celów farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineralne do celów leczniczych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, preparaty przeciwmolowe, moleskin do celów medycznych, woda morska do celów leczniczych, myrobalan do celów farmaceutycznych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie
nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, środki oczyszczające,
preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, maść przeciw odmrożeniom, odświeżacze do ubrań i tkanin, okłady gorczycowe, tabletki wspomagające
opalanie, środki do leczenia oparzeń, materiały opatrunkowe, preparaty dla organoterapii, zioła do palenia do celów leczniczych, pastylki
do celów farmaceutycznych, dziecięce pielucho-majtki, pieluszki
dziecięce, pijawki lekarskie, plastry gorczycowe, plastry samoprzylepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne
przeciw poceniu się, płyny do przemywania pochwy, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty odświeżające powietrze, preparaty do niszczenia szkodników, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy przylepne do celów medycznych, lotony dla
psów, środki do mycia psów, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, leki seroterapeutyczne, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, sporysz do celów
farmaceutycznych, sterydy, preparaty do sterylizacji, sulfonamidy,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające propolis, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, woda termalna, tran, środki trawienne do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych i leczniczych, preparaty
weterynaryjne, preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, wywary
do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw
zaparciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, żywność dla niemowląt, 10 urządzenia rozpylające
do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura
do analizy krwi, aparaty do masażu wibracyjnego, bandaże elastyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, poduszki przeciw
bezsenności, gorsety brzuszne, butelki dla niemowląt, smoczki
do butelek dla niemowląt, butelki do karmienia, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych stosowanych w lecznictwie, urządzenia do gimnastyki leczniczej, gryzaki dla ząbkujących dzieci, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, koce
podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy do masażu kosmetycznego, kule inwalidzkie, lampy do celów leczniczych,
lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, aparaty i instrumenty medyczne, nakolanniki ortopedyczne, obuwie
ortopedyczne, podkłady przeciwodleżynowe, opaski usztywniające
na stawy, bandaże przepuklinowe, wkładki ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, podkładki uciskowe, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, aparaty słuchowe, lampy
ultrafioletowe do celów leczniczych, aparatura rehabilitacyjna
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do ciała do celów medycznych, 28 przyrządy gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, przyrządy
stosowane w kulturystyce, rowery treningowe stacjonarne, rolki
do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, trampoliny, 29 alginiany
do celów spożywczych, aloes spożywczy, anchois, bekon, bita śmietana, bulion, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy ziemniaczane, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka
konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galaretki mięsne,
groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus, jaja, jaja ślimacze, zupy jarzynowe, jogurt, owoce kandyzowane,
kapusta kwaszona, kaszanka, kawior, kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompoty, koncentraty rosołu,
konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, krewetki, korniszony
z jarzynami w occie, krokiety, olej kukurydziany, kumys, langusty nieżywe, owoce lukrowane, łosoś, małże jadalne nieżywe, margaryna,
marmolada, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło
czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, mięso, ekstrakty
mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały mielone, produkty mleczne, mleko, mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko
skondensowane, owoce mrożone, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny,
olej z siemienia lnianego jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzechy arachidowe preparowane, ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce
kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki
owocowe, pestki słonecznika, płatki ziemniaczane, sok pomidorowy,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, pyłki kwiatowe-żywność, raki nieżywe, rodzynki, soki roślinne do gotowania,
ryby konserwowane, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej
sezamowy, skorupiaki nieżywe, szynka, śledzie, bita śmietana, tłuszcz
kokosowy, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, pasztet
z wątróbek, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, zsiadłe mleko,
zupy, zupy jarzynowe jako przetwory, żywność z ryb, 30 anyż, aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bułka tarta,
chałwa, cheeseburgery, chipsy, chleb, słodycze ozdobne na choinki,
ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, masa do pieczenia ciasta, ciasto w proszku, wyroby
cukiernicze, cukierki miętowe, curry, cynamon, czekolada, napoje
na bazie czekolady, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki owocowe, gofry, potrawy gotowe oparte na kluskach, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
herbata, herbatniki, pieczywo imbirowe, kakao, napoje na bazie kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, napoje
na bazie kawy, kawa nienaturalna, keczup, kiełbasa, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych, kluski, krakersy, krem angielski, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, płatki kukurydziane,
kuskus, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów
chłodzących, lukier do ciast, majonezy, makaron rurki i wstążki, maltoza, marcepan, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie
mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana, melasa do celów spożywczych, sosy mięsne, pasta
z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, herbata mrożona, jogurt mrożony, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy owocowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany,
płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki-cukierki, paszteciki, pesto, pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki,
puddingi, ryż, ciastka ryżowe, sago, przekąski z ryżu, sajgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, sorbety, sosy mięsne, sosy pomidorowe,
spaghetti, lody spożywcze, suchary, sushi, tapioka, tarty z owocami,
tortille, zioła konserwowane jako przyprawy, 31 algi spożywcze, aloes, buraki, bulwy, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, choinki,
cykoria, cytryny, drób żywy, dynie, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jagody, jaja do wylęgania, jedwabniki, kabacz-
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ki, jęczmień, kasze dla drobiu, kasztany jadalne, kiełki pszenicy, kiszonki, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż,
kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, langusty
żywe, makuchy, małże żywe, mączka z orzechów arachidowych, migdały, napoje dla zwierząt domowych, ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzechy arachidowe,
ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, palmy, liście palmowe, pasze, pieprz ziołowy, pokarm dla ptaków,
pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pomarańcze,
pory świeże, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pszenica,
rabarbar, raki żywe, rośliny, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sezam, siano, skorupiaki żywe, słoma, spożywcze
pasze wzmacniające, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki
chmielowe, szyszki sosnowe, trufle świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, wodorosty spożywcze, wytłoki z owoców,
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna-zboża, ziarna nasiona,
ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta domowe, zwierzęta
żywe, żyto, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki
do napojów gazowanych, proszek do napojów gazowanych, piwo
imbirowe, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniady, wody mineralne, napoje bezalkoholowe na bazie alkoholu mleko migdałowe, mleko orzechowe jako
napój bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, preparat) do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki
owocowe, nektary owocowe, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy,
woda salcerska, sorbety-napoje, woda stołowa, moszcz winogronowy, woda sodowa, 33 alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, esencje
alkoholowe, napoje alkoholowe, anyżówka-likier, aperitify, arak,
brandy, curacao, destylowane napoje alkoholowe, dżin, nalewki
gorzkie, gruszecznik, jabłecznik, cydr, kirsz, koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny, napoje bezalkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce,
owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka,
44 aromaterapia, domy opieki, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii,
hospicja, usługi w ramach klinik medycznych, masaż, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, salony piękności, placówki opieki pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne,
usługi sanatoryjne, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedyczne, usługi wizażystów.

(111) 307193
(220) 2017 07 18
(210) 474281
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) car Polska
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
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urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na-
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grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
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materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebi-
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scytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 307194
(220) 2017 07 18
(210) 474289
(151) 2018 02 06
(441) 2017 09 18
(732) DZIERŻAWA PATRICK PD INSTRUMENTS, Toszek, PL.
(540) VULCAN
(510), (511) 9 urządzenie do stapiania w wysokiej temperaturze próbek do postaci szklanych tabletek, które poddawane są badaniom
w spektrometrze rentgenowskim.
(111) 307195
(220) 2017 07 18
(210) 474291
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) Etex Building Performance International S.A.S., Avignon, FR.
(540) FIRE-TECH
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne budynki metalowe, metalowe pokrycia dachów, fasad i ścian, w szczególności płytki, dachówki, blachy, panele,
płytki i płyty, drobne wyroby żelazne, drobne wyroby metalowe, rury
i rurki metalowe, towary z metali nieszlachetnych nieujęte w innych
klasach rudy (kruszce), 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i substytuty tych wszystkich materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury, rurki i wężyki elastyczne
niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachów, fasad i ścian, w szczególności płytki, dachówki, arkusze,
panele, płytki i płyty, niemetalowe pokrycia i okładziny budowlane.
(111) 307196
(220) 2017 07 18
(210) 474299
(151) 2018 02 06
(441) 2017 09 18
(732) ANABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) Charytatywny Bieg Gladiatora
(510), (511) 41 organizacja i zarządzanie imprezami sportowymi.
(111) 307197
(220) 2017 07 18
(210) 474320
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, Olsztyn, PL.
(540) WHO CARES
(510), (511) 21 balony szklane [pojemniki], buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, chochle do podawania, chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, dzbanki, dzbanki do kawy. nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, fiolki szklane [pojemniki], garnki, garnki kuchenne, gąsiory, gąsiory szklane, karafki
[na alkohol], kieliszki, komplety do likierów, konewki, koryta, koryta
do picia, kryształ [wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z two-
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rzyw sztucznych, kubły, kufle, kufle na piwo, menażki, metalowe
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice
[naczynia], miseczki, miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia
do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane
do napojów, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne, porcelana, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, pucharki na owoce, pudełka szklane,
rondle, rondle ceramiczne, salaterki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], syfony na wodę
gazowaną, szklane naczynia do picia, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, termosy, termosy do napojów, wyroby ceramiczne do gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby
szklane malowane, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce i łyżki .

(111) 307198
(220) 2017 07 18
(210) 474321
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) CL 20 CHMIELNA 20 LAB
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów,
w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej,
skarpet, nakryć głowy, obuwia codziennego i sportowego, plecaków
i toreb sportowych oraz portfeli, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie [w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej] w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich.
(111) 307199
(220) 2017 07 18
(210) 474333
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 21
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Bank Zachodni WBK, bankujesz jak chcesz
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(111) 307200
(220) 2017 07 18
(151) 2018 02 06
(441) 2017 09 18
(732) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) ibcsLabel wydruk etykiet
(540)

(210) 474340

Kolor znaku: czarny, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.15.15, 29.01.13
(510), (511) 9 program komputerowy.
(111) 307201
(220) 2017 07 15
(210) 474341
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 02
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
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(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Krem
warzywny z curry i soczewicą
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, ciemnożółty, czerwony,
ciemnoczerwony, zielony, beżowy, biały, jasnobrązowy, czarny,
szary
(531) 03.07.03, 08.07.01, 11.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem z warzyw, zupy warzywne z ziołami i przyprawami, zupa z warzyw z przyprawami i roślinami strączkowymi.
(111) 307202
(220) 2017 07 19
(151) 2018 02 08
(441) 2017 08 21
(732) KAMIENIECKI BARTOSZ, Legnica, PL.
(540) dobre danie
(540)

(210) 474343

Kolor znaku: żółty, niebieski, fioletowy, czerwony, zielony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa, konserwowane owoce
i warzywa, suszone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
przetwory owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane,
owoce kandyzowane, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców, musy owocowe,
przeciery owocowe i warzywne, żelatyna do żywności, chipsy owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wyroby mięsne
i wędliniarskie, kiełbasy, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne i owocowe, mrożone potrawy gotowe na bazie warzyw lub
owoców, mrożone potrawy gotowe na bazie mięsa lub ryb, owoce
morza, kawior, sałatki, grzyby mrożone, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu, chipsy ziemniaczane, przekąski z ryb i owoców morza, dania mrożone, dania gotowe i części składowe dań zawarte w tej klasie, przetwory mleczne dla sportowców, 30 produkty
zbożowe, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, gotowe dania z ryżu, gotowe ciasto na placki, kluski, pierogi, pyzy, knedle, kartacze, bułeczki
na parze, pierożki azjatyckie, kopytka, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze,
gotowe spody do ciast, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty,
ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, ozdoby do ciast i wypieków,
polewy do ciast i wypieków, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sushi, pizze,
pierożki, makarony, spaghetti, paniery, muesli, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, płatki zbożowe, wyroby na bazie ciasta środki wiążące do lodów, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty
pszczelarskie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek
do pieczenia, kawa, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, kawa
nienaturalna, cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago,
namiastki kawy, mąka, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy
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do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów,
środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs, mieszanki przypraw, dodatki smakowe, mieszanki
smakowe.

(111) 307203
(220) 2017 07 19
(210) 474350
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 04
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) iStand
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, artykuły ortopedyczne i rehabilitacyjne, wózki na kółkach do celów medycznych,
urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące, przyrządy do nastawiania różnych części ciała.
(111) 307204
(220) 2017 07 19
(210) 474354
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 04
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) iWalk
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, artykuły ortopedyczne i rehabilitacyjne, wózki na kółkach do celów medycznych,
urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące, przyrządy do nastawiania różnych części ciała.
(111) 307205
(220) 2017 07 19
(210) 474361
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) CLOUDWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Next Vision One
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie,
oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, komputerowe
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie
do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie do obsługi rozległych
sieci [WAN], oprogramowanie komputerowe do automatyzacji
hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], oprogramowanie
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, 42 doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów
komputerowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania
komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe (instalacje-), pisanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
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rowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego,
pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów komputerowych, programowanie komputerów, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie komputerów do drukowania
kodów kreskowych, programowanie komputerów i projektowanie
oprogramowania, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do importowania
danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania
telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie
tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, programowanie programów do przetwarzania danych,
projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie architektury
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do pobierania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania zapasami,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu,
transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania
sprzętowego, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie systemów informatycznych, przygotowywanie programów do przetwarzania danych, sporządzanie raportów
dotyczących programów komputerowych, sporządzanie raportów
dotyczących programowania komputerowego, świadczenie usług
informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, techniczna obsługa aplikacji w dużych
i średnich systemach komputerowych, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, usługi konsultacyjne w zakresie programowania komputerów, usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i oprogramowania, usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, usługi
w zakresie integracji systemów komputerowych, usługi w zakresie
dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], zarządzanie zasobami cyfrowymi,
zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, doradztwo w dziedzinie
analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie informacji technicznych w zakresie
komputerów, sporządzanie raportów dotyczących komputerów,
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profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, kompilacja
informacji związanych z systemami informacyjnymi, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów
informacyjnych, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, dekodowanie
danych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i obrazów.

(111) 307206
(220) 2017 07 19
(210) 474367
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) JAKUBOWSKI KONRAD 2A+ SOLUTIONS, Ząbki, PL.
(540) SCRIPTUM PREMIUM SELECTED
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 3 chemia samochodowa, płyny samochodowe, szampony do pojazdów, preparaty myjące do pojazdów, środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania opon pojazdów-wszystkie
wymienione towary zawarte w tej klasie, 4 oleje motoryzacyjne,
oleje samochodowe, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, pojazdy samochodowe oraz części
do nich, podwozia samochodowe, amortyzatory samochodowe, łańcuchy do samochodów, nadwozia, opony, przykrywy, maski silnika
do samochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon, samochody
osobowe, szyby do pojazdów, szprychy kół pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach, zderzaki do pojazdów, wojskowe pojazdy
transportowe, wentyle do opon w pojazdach, silniki do pojazdów
lądowych, pojazdy elektryczne, złącza do przyczep do pojazdów,
pojazdy wodne, pojazdy śnieżne, pojazdy powietrzne, tapicerka
do pojazdów, pojazdy-chłodnie, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż
zabawki, samochody, pojazdy na poduszce powietrznej, korbowody
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, pojazdy kosmiczne,
pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach, środki antypoślizgowe do opon w pojazdach, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, stopnie nadwozia do pojazdów, siedzenia
do pojazdów, obręcze kół do pojazdów, resory zawieszenia do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, pokrowce
na pojazdy, podwozia do pojazdów, piasty kół do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, opony do kół w pojazdach,
ogumienia do kół do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów,
kuszetki w pojazdach, koła do pojazdów, klaksony ostrzegawcze
do pojazdów, klaksony do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów,
kierownice do pojazdów, hamulce do pojazdów, gąsienice do pojazdów, drzwi do pojazdów, dachy składane w pojazdach, bagażniki
do pojazdów, karoserie samochodowe, amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, maski jako klapy silników samochodowych, amortyzujące resory, sprężyny do samochodów, bagażniki na narty do samochodów, bufety na kółkach
samochodowe, markizy samochodowe, zamki i wkładki do drzwi
pojazdów, stacyjki do pojazdów, regulatory napięcia do pojazdów,
sprężyny do pojazdów, części motoryzacyjne do pojazdów osobowych, ciężarowych dostawczych, motocykli, akcesoria motoryzacyjne do pojazdów osobowych, ciężarowych dostawczych, motocykli .
(111) 307207
(220) 2017 07 19
(210) 474368
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) DZIERŻAWA PATRICK PD INSTRUMENTS, Toszek, PL.
(540) Hercules
(510), (511) 7 prasa do wykonywania sprasowanych próbek do postaci szklanych tabletek, które poddawane są badaniom w spektrometrze rentgenowskim.
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(111) 307208
(220) 2017 07 19
(210) 474372
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) medistar extra miedź
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki
do zwalczania robactwa.
(111) 307209
(220) 2017 07 19
(210) 474373
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) sarmid extra miedź
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki
do zwalczania robactwa.
(111) 307210
(220) 2017 07 19
(210) 474383
(151) 2018 02 05
(441) 2017 09 18
(732) DREZNER-GAJAK ANNA DREZNER.PL, Wrocław, PL.
(540) scandi poster LOVE SCANDI STYLE
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 akwaforty, obrazy i zdjęcia, ryciny [grafika], ryciny
i ich reprodukcje, książki z grafiką, oprawki na zdjęcia lub obrazy, plakaty, obrazy artystyczne, akwarele, reprezentacje graficzne [rysunki,
obrazy], druki, druki w formie obrazów, portrety, szkice, ulotki, wizytówki, fotografie, kartki okolicznościowe, rysunki graficzne, albumy
fotograficzne, odbitki fotograficzne, afisze, ramki do zdjęć, pocztówki i widokówki, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, okładki notatników, minialbumy fotograficzne, 35 sprzedaż hurtowa w zakresie
obrazów, sprzedaż detaliczna w zakresie obrazów, sprzedaż hurtowa w zakresie rysunków, sprzedaż detaliczna w zakresie rysunków,
sprzedaż hurtowa w zakresie zdjęć, sprzedaż detaliczna w zakresie
zdjęć, sprzedaż hurtowa w zakresie plakatów, sprzedaż detaliczna
w zakresie plakatów, sprzedaż hurtowa w zakresie grafiki artystycznej, sprzedaż detaliczna w zakresie grafiki artystycznej, sprzedaż
hurtowa w zakresie artykułów papierniczych, sprzedaż detaliczna
w zakresie artykułów papierniczych.
(111) 307211
(220) 2017 07 19
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) MELZER SEBASTIAN, Rumia, PL.
(540) OLLE CAFE
(510), (511) 30 kawa, 35 sprzedaż kawy i herbaty.

(210) 474384

(111) 307212
(220) 2017 07 20
(210) 474388
(151) 2018 02 28
(441) 2017 09 04
(732) JASTRZĘBSKI MARIUSZ GIFT DESIGN, Kraków, PL.
(540) GIFT DESIGN
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, reklama i marketing, reklama rekrutacji personelu, promocja [reklama] podróży, reklama w czasopismach, bezpośrednia reklama pocztowa, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
reklama za pośrednictwem telefonu, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama biznesowych stron internetowych, usługi
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badawcze związane z reklamą, kompilacja statystyk związanych
z reklamą, udzielanie informacji związanych z reklamą, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama związana
z transportem i dostawą, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, agencja public relations, pośrednictwo w zakresie reklamy,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo
w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, biura pośrednictwa pracy, badanie
działalności gospodarczej i rynku, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie
odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo w zakresie wyceny
zamówień sprzedaży, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi,
usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie torebek, udzielanie porad w zakresie
metod i technik sprzedaży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem
artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez
promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno
poza granice jak i w kraju], produkcja reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(111) 307213
(220) 2017 07 20
(210) 474397
(151) 2018 02 08
(441) 2017 09 18
(732) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., Taizhou City, CN.
(540) M.A.I.C.A.
(540)

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do szycia, maszyny do prasowania, napędy
pedałowe do maszyn do szycia, maszyny dla przemysłu tekstylnego,
maszyny do zszywania, maszyny do wykrawania odzieży, przenośne,
obrotowe prasy parowe do tkanin, maszyny prasowalnicze, maszyny
do wycinania i obrębiania dziurek do guzików, maszyny do łączenia tkanin, maszyny do wykrawania, nożyce elektryczne, maszyny
do obrabiania skóry, maszyny do składania prania, maszyny do grawerowania.
(111) 307214
(220) 2017 07 20
(210) 474399
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 02
(732) ZABŁOCKI MARCIN ELTA POLSKA, Żywiec, PL.
(540) B:READY
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.17.01
(510), (511) 29 sałatki owocowe i warzywne.
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(111) 307216
(220) 2017 07 20
(210) 474403
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 02
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) Unitop
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 batony i batoniki zbożowe, chałwa, cukierki, galaretki
owocowe, karmelki, musli, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty czekoladowe, pastylki,
pomadki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, ziarna sezamu.
(111) 307217
(220) 2017 07 20
(210) 474407
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 02
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) OPTIMA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.03.12, 03.04.07, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 batony i batoniki zbożowe, chałwa, cukierki, galaretki
owocowe, karmelki, musli, orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty czekoladowe, pastylki,
pomadki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, ziarna sezamu.
(111) 307218
(220) 2017 07 20
(210) 474411
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 02
(732) MURGRABIA TOMASZ ENERGIA SERWIS, Tomaszów
Mazowiecki, PL.
(540) FBO energia
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów
i zawierania umów, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, audyt działalności
gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
usługi aukcyjne, wyceny handlowe.

(111) 307215
(220) 2017 07 20
(210) 474401
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 02
(732) ZABŁOCKI MARCIN ELTA POLSKA, Żywiec, PL.
(540) B:FIT
(540)

(111) 307219
(220) 2017 07 20
(210) 474418
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) SKYFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 sałatki owocowe i warzywne.

Kolor znaku: żółty, różowy, zielony
(531) 26.02.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, usługi związane z używaniem trampolin, placów zabaw dla dzieci, placów zabaw w hali, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi kulturalne.

(111) 307220
(220) 2017 07 20
(210) 474419
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) powered by mBank
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompaktowe,
dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania Informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty magnetyczne
identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi,
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsług bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 35 usługi, w tym
także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali
społecznościowych, takie jak doradztwo w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, prognozy ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca zakładania banków i spółek prawa handlowego, 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe
przy użyciu technik technologii teleinformatycznych oraz mobilnych
technik i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa
i monetarna, usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii
teleinformatycznych i portali społecznościowych, takie jak konsultacje, doradztwo i informacja w sprawach finansowych, pomoc
w gospodarowaniu finansami odbiorców usług bankowych, analizy
finansowe, emisja oraz obsługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowymi,
wycena finansowa i pośrednictwo giełdowe, usługi inwestycyjne,
usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie rachunków
bankowych, obsługa oraz przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwieranie akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, transakcje finansowe i elektroniczny transfer
kapitału, usługi maklerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe
i czekowe, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie i zbywanie
wierzytelność pieniężnych oraz nieruchomości, rozliczenia pieniężne, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, obrót wartościami dewizowymi i papierami wartościowymi,
obsługa finansowa obrotów za granicą, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, przechowywanie przedmiotów
i papierów wartościowych, doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe,
działalność akwizycyjna na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienie
funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych inwestycyjnych, administrowanie funduszami na zlecenie organów państwowych innych osób, prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych
oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowanie zleceń
nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa
lub na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika, skup i sprzedaż
wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów
pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne
w zakresie zakładania banków i spółek prawa handlowego.
(111) 307221
(220) 2017 07 20
(210) 474421
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) SKYFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FLYSKY
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, usługi związane z używaniem trampolin, placów zabaw dla dzieci, placów zabaw w hali, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi kulturalne.
(111) 307222
(220) 2017 07 21
(210) 474428
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) LOGOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) logomat
(510), (511) 27 antypoślizgowe pokrycia podłogowe na klatki schodowe, chodniki [maty], chodniki podłogowe łączące się wzajemnie,
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drewniane wycieraczki pod drzwi, dywaniki na podłogi, mata, materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanami, materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, materiały antypoślizgowe do użytku
pod pokryciami podłogowymi, maty, maty (do pokrywania istniejących podłóg], maty antypoślizgowe, maty anty-zmęczeniowe, maty
gładkie, maty ochronne, maty personalizowane, maty przemysłowe, maty systemowe, maty z kauczuku, metalowe wycieraczki pod
drzwi, modułowe maty podłogowe w formie puzzli, ochronne pokrycia podłogowe, podkładki pod dywany, podkłady pod dywany,
podłoża antypoślizgowe, pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe
do istniejących podłóg, pokrycia podłogowe o właściwościach izolacyjnych, pokrycia podłogowe winylowe, pokrycia podłogowe z kauczuku, wycieraczki pod drzwi z aluminium, wycieraczki pod drzwi
z kauczuku naturalnego, wycieraczki pod drzwi z materiałów tekstylnych, wycieraczki przemysłowe, wycieraczki systemowe, wykładziny
o twardej powierzchni do podłóg, wykładziny podłogowe [dywany],
wykładziny podłogowe do istniejących podłóg, 35 dzierżawa mat
i wycieraczek, dzierżawa materiałów do pokrywania podłóg, usługi
sprzedaży detalicznej on-line w zakresie mat i wycieraczek, usługi
sprzedaży detalicznej on-line w zakresie materiałów do pokrywania podłóg, usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami i wycieraczkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
do pokrywania podłóg, usługi sprzedaży hurtowej online w zakresie
mat i wycieraczek, usługi sprzedaży hurtowej online w zakresie materiałów do pokrywania podłóg, usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami i wycieraczkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami do pokrywania podłóg, wynajem mat i wycieraczek,
wynajem materiałów do pokrywania podłóg.

(111) 307223
(220) 2017 07 21
(210) 474430
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) KOWALCZYK BARTŁOMIEJ SONIX TRANSPORT, Śnietnica, PL.
(540) SONIX
(510), (511) 39 transport samochodowy, logistyka transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi transportowe, usługi związane z magazynowaniem towarów.
(111) 307224
(220) 2017 07 21
(210) 474432
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) SUNCO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) Sunco
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością.
(111) 307225
(220) 2017 07 21
(210) 474435
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) AC KLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) AC KLIMAT
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 11 instalacje do klimatyzacji, 37 instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 42 opracowywanie projektów technicznych w branży sanitarnej.
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(111) 307226
(220) 2017 07 21
(210) 474439
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) MINERAL GUARD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy, PL.
(540) DiatoNat
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 1 ziemia okrzemkowa, nawozy, okrzemki naturalne przeznaczone dla rolnictwa, 3 kosmetyki, zasypki do ciała, maści nielecznicze, 5 suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, maści lecznicze, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, środki owadobójcze,
31 okrzemki naturalne jako pasze dla zwierząt.
(111) 307227
(220) 2017 07 21
(210) 474442
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Seul, KR.
(540) Hankook SMaRT TERRAIN
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów, opony
ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opony, opony do motocykli, kauczukowe łatki samoprzylepne do reperacji dętek, dętki
do rowerów, dętki do motocykli, dętki do ogumienia pneumatycznego, dętki do kół pojazdów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów, opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek,
obręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia siodełek
motocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, człony hamulcowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki na narty do samochodów, kolce do opon, gwoździe do opon,
ogumienie do kół pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki
do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowanych
taśm, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony bezdętkowe
do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon pojazdów.
(111) 307228
(220) 2017 07 21
(210) 474443
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 02
(732) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US.
(540) SUPER DUTY RADIAL
(510), (511) 7 zespoły tnące dla górnictwa składające się z noży, noży
obrotowych, uchwytów nożowych oraz uchwytów noży obrotowych
oraz zraszaczy sprzedawanych jako zestawy elementów do komponentów instalowanych w kombajnach ścianowych i kombajnach górniczych, pojedyncze komponenty zespołów tnących dla górnictwa,
mianowicie noże, noże obrotowe, uchwyty nożowe oraz uchwyty
noży obrotowych oraz zraszacze.
(111) 307229
(220) 2017 07 21
(210) 474445
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 02
(732) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, Manchester, GB.
(540) care pro
(540)

Kolor znaku: jasnofioletowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kosmetyki, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, nielecznicze
preparaty toaletowe do użytku osobistego, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty
do kąpieli i pod prysznic, nielecznicze kremy do kąpieli, musująca
piana do kąpieli, sole do kąpieli, olejki do kąpieli nielecznicze, zioła
do kąpieli, żel do kąpieli, kremy pod prysznic, preparaty do pielęgna-
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cji włosów, preparaty do koloryzacji włosów, szampony i odżywki
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, środki toaletowe, balsamy
do ciała, nielecznicze środki do oczyszczania skóry, kosmetyczne
środki nawilżające, preparaty nawilżające do ciała, kremy nawilżające, kremy do rąk, olejki eteryczne, olejki do masażu, żele pod oczy,
balsamy pod oczy, preparaty do demakijażu, serum pielęgnacyjne,
kosmetyczne peelingi do ciała, peelingi solne do kąpieli, gąbki i chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty do golenia, żele do golenia, kremy przed goleniem, pianka do golenia, środki
stosowane po goleniu, preparaty do namaczania stóp, płyny do stóp,
peeling do stóp, talk do stóp, środki oczyszczające skórę, preparaty
kosmetyczne do opalania, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, maski kosmetyczne, maseczki do twarzy, maseczki błotne,
toniki kosmetyczne, peelingi i pumeksy, produkty do owijania ciała
do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji, granulki zapachowe, kadzidełka na patyczkach, olejki zapachowe do spalania, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), środki do czyszczenia
zębów, antyperspiranty, spreje do ciała, mgiełka do ciała preparaty do pielęgnacji paznokci, krem do skórek wokół paznokci, olejek
do skórek wokół paznokci.

(111) 307230
(220) 2017 07 21
(210) 474450
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) FUNDACJA SZCZĘŚLIWI BEZ CUKRU, Warszawa, PL.
(540) Krzepki bez cukru
(510), (511) 6 rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali nieszlachetnych, posągi, statuetki i popiersia z metali nieszlachetnych,
metalowe plakietki, szyldy i tabliczki identyfikacyjne, metalowe
bransoletki identyfikacyjne, płyty pamiątkowe, pomniki, opakowania blaszane, metalowe pojemniki, puszki, pudełka, kosze, skarbonki
i kasetki, w tym również kasetki do przechowywania pieniędzy i pojemniki do przechowywania żywności, niemetalowe kółka do kluczy,
kołatki do drzwi, niemetalowe wieszaki na ubrania., 16 druki, wydawnictwa reklamowe, czasopisma, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bloczki
do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, formularze (blankiety,
druki), kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe,
notatniki, notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki, skoroszyty
(artykuły biurowe), materiały drukowane, 19 Statuetki z kamienia,
betonu lub marmuru, statuetki z drewna, gipsu, wosku i tworzyw
sztucznych, 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, badania opinii publicznej, usługi w zakresie promocji
sprzedaży świadczone na rzecz osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności: próbek, druków, prospektów i broszur,
36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie
zbiorek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], usługi zbierania
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy na projekty w zakresie dietetyki, zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia, finansowanie edukacji dzieci oraz dorosłych o zdrowym żywieniu, dietetyce, sprawności fizycznej, tworzenie funduszy
finansowania szkoleń o zdrowym jedzeniu, dietetyce, prowadzeniu
zdrowego trybu życia, 41 nauczanie, działalność edukacyjna, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych (edukacja lub rozrywka),
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie edukacji dzieci oraz dorosłych w zakresie dietetyki, zdrowego
żywienia, zdrowego trybu życia, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów z zakresu: dietetyki, zdrowego żywienia, prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi w zakresie edukacji, upowszechniania wiedzy o skutkach
niezdrowego odżywiania, doradztwo oraz usługi konsultingowe
w zakresie dietetyki, zdrowego żywienia oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń
i kursów, w tym również kursów korespondencyjnych, organizowanie wystaw, pokazów i konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, publikowanie książek, czasopism i tekstów innych
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niż teksty reklamowe na nośnikach papierowych i w wersji on-line,
nagrywanie filmów instruktażowych i szkoleniowych, wypożyczanie
książek, czasopism i kaset wideo z nagranymi filmami instruktażowymi i szkoleniowymi, organizacja i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizacja i prowadzenie klubów zdrowia służących
poprawie kondycji osób zagrożonych cukrzycą i cierpiących na cukrzycę, 44 rozpowszechnianie informacji w zakresie: wykrywania,
zapobiegania i leczenia cukrzycy, zdrowego żywienia, żywienia bez
cukru, zapobiegania nowotworom, żywności bezglutenowej, zdrowego trybu życia, pomoc i opieka medyczna, w tym również: prowadzenie badań laboratoryjnych związanych z leczeniem osób oraz
udzielanie porad w zakresie wykrywania, zapobiegania i leczenia
cukrzycy, nadwagi i otyłości .

(111) 307231
(220) 2017 07 21
(210) 474452
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa, PL.
(540) Stypendia im. dra Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo
zawodowe, edukacja.
(111) 307232
(220) 2017 07 22
(210) 474458
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 100rad Poleca! PORADNIK 50+
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
27.07.01, 24.17.01, 29.01.15
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty, aromaty do napojów (olejki eteryczne), barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do makijażu, preparaty
do depilacji, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, mydło
do golenia, preparaty do golenia, płyny po goleniu, henna, olejek jaśminowy, kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia kotłowego,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska,
barwniki do ożywiania kolorów, produkty chemiczne do ożywiania
kolorów, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty
do kręcenia włosów, krochmal, środki do usuwania lakierów, lakiery
do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów
kosmetycznych, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy,
mydła, mydełka, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, środki do namaczania bielizny, paski do odświeżania oddechu, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, pasta do butów,
pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg,
preparaty do pielęgnacji paznokci, paznokcie sztuczne, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, płyny do pielęgnacji włosów, wosk
do podłogi, preparaty i kremy do polerowania, pomadki do ust, preparaty do prania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, saszetki zapachowe
do bielizny, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
do usuwania rdzy, produkty do czyszczenia tapet, produkty perfumeryjne, soda wybielająca, płyny do spryskiwaczy szyb, suche szampony, szampony, szminki, kleje do mocowania sztucznych włosów,
środki do czyszczenia zębów, środki do szorowania, środki do mycia,
preparaty do czyszczenia, środki odświeżające powietrze, środki
do zmiękczania tkanin, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, prepa-
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raty do udrażniania rur, waciki-przybory toaletowe, produkty toaletowe, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, farby i lakiery
do włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wywabiacze plam, żele do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, zmywacze do paznokci, płyny do mycia naczyń, preparaty do usuwania farby, wywabiacze plam, preparaty oraz środki
do mycia, czyszczenia i szorowania-artykuły chemii gospodarczej,
5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, jodki alkaliczne do celów farmaceutycznych, alkohol
do celów farmaceutycznych, alkohol medyczny, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne,
anestetyki, antybiotyki, środki antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki
zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki przenośne wyposażone, herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty balsamiczne do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, preparaty
białkowe do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów
medycznych i weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina
lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulozowe do celów leczniczych, odczynniki chemiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych
i medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, majtki i pieluchy dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty chemiczne do testów ciążowych, cukierki do celów medycznych, cementy dentystyczne, lakiery dentystyczne, kleje
do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne do celów medycznych, eliksiry-preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych
i farmaceutycznych, estry i etery do celów medycznych i farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, fosforany do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
do sterylizacji gleby, glukoza do celów medycznych, środki przeciw
gorączce, gorczyca do celów farmaceutycznych, olej gorczycowy
do celów leczniczych, preparaty do niszczenia grzyba, guma do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, preparaty przeciw hemoroidom, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski
higieniczne, intymne preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów
medycznych, olejek kamforowy, karbonyl, sole do kąpieli do celów
leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze,
sole do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski do celów medycznych,
komórki macierzyste do celów medycznych, kompresy, olejek koprowy do celów leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, krew
do celów medycznych, środki tamujące krwawienie, laktoza do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki lecznicze, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych
i weterynaryjnych, leki do użytku medycznego, lotony do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne do majtek, majtki menstruacyjne,
maści do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, mięta do celów
farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineralne do celów leczniczych,
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, preparaty przeciwmolowe, moleskin do celów medycznych, woda morska do celów leczniczych, myrobalan do celów farmaceutycznych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie
nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, środki oczyszczające,
preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, maść przeciw odmrożeniom, odświeżacze do ubrań i tkanin, okłady gorczycowe, tabletki wspomagające
opalanie, środki do leczenia oparzeń, materiały opatrunkowe, prepa-
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raty dla organoterapii, zioła do palenia do celów leczniczych, pastylki
do celów farmaceutycznych, dziecięce pielucho-majtki, pieluszki
dziecięce, pijawki lekarskie, plastry gorczycowe, plastry samoprzylepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne
przeciw poceniu się, płyny do przemywania pochwy, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty odświeżające powietrze, preparaty do niszczenia szkodników, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy przylepne do celów medycznych, lotony dla
psów, środki do mycia psów, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, leki seroterapeutyczne, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, sporysz do celów
farmaceutycznych, sterydy, preparaty do sterylizacji, sulfonamidy,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające propolis, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, woda termalna, tran, środki trawienne do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych i leczniczych, preparaty
weterynaryjne, preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, wywary
do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw
zaparciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, żywność dla niemowląt, 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne,
aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory
tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone,
filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane,
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych,
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
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współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury,
aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy
krwi, aparaty do masażu wibracyjnego, bandaże elastyczne, bańki
lekarskie, baseny do celów leczniczych, poduszki przeciw bezsenności, gorsety brzuszne, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, butelki do karmienia, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych stosowanych w lecznictwie, urządzenia do gimnastyki leczniczej, gryzaki dla ząbkujących dzieci, łóżka
hydrostatyczne do celów leczniczych, koce podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy do masażu kosmetycznego, kule
inwalidzkie, lampy do celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów
leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, aparaty i instrumenty medyczne, nakolanniki
ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, podkłady przeciwodleżynowe,
opaski usztywniające na stawy, bandaże przepuklinowe, wkładki ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, podkładki uciskowe,
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, aparaty słuchowe,
lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, aparatura rehabilitacyjna
do ciała do celów medycznych, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne,
emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki,
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami
i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne,
rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 28 przyrządy
gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne
do gimnastyki, przyrządy stosowane w kulturystyce, rowery treningowe stacjonarne, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych,
trampoliny, 29 alginiany do celów spożywczych, aloes spożywczy,
anchois, bekon, bita śmietana, bulion, chipsy owocowe, chrupki
ziemniaczane, czipsy ziemniaczane, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki
jadalne, galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus, jaja, jaja ślimacze, zupy jarzynowe,
jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kawior,
kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, masło kokosowe, olej kokosowy,
tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompoty, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne,
korniszony, krewetki, korniszony z jarzynami w occie, krokiety, olej
kukurydziany, kumys, langusty nieżywe, owoce lukrowane, łosoś,
małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masło kokosowe, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane,
mięso solone, migdały mielone, produkty mleczne, mleko, mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko skondensowane, owoce mrożone, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, olej
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzechy arachidowe preparowane,
ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce kandyzowane, owoce
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pestki
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słonecznika, płatki ziemniaczane, sok pomidorowy, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, pyłki kwiatowe-żywność, raki nieżywe, rodzynki, soki roślinne do gotowania, ryby konserwowane, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki nieżywe, szynka, śledzie, bita śmietana, tłuszcz
kokosowy, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, pasztet
z wątróbek, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, zsiadłe mleko,
zupy, zupy jarzynowe jako przetwory, żywność z ryb, 30 anyż, aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bułka tarta,
chałwa, cheeseburgery, chipsy, chleb, słodycze ozdobne na choinki,
ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, masa do pieczenia ciasta, ciasto w proszku, wyroby
cukiernicze, cukierki miętowe, curry, cynamon, czekolada, napoje
na bazie czekolady, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki owocowe, gofry, potrawy gotowe oparte na kluskach, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
herbata, herbatniki, pieczywo imbirowe, kakao, napoje na bazie kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, napoje
na bazie kawy, kawa nienaturalna, keczup, kiełbasa, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych, kluski, krakersy, krem angielski, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, płatki kukurydziane,
kuskus, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów
chłodzących, lukier do ciast, majonezy, makaron rurki i wstążki, maltoza, marcepan, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie
mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana, melasa do celów spożywczych, sosy mięsne, pasta
z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, herbata mrożona, jogurt mrożony, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy owocowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany,
płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki-cukierki, paszteciki, pesto, pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki,
puddingi, ryż, ciastka ryżowe, sago, przekąski z ryżu, sajgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, sorbety, sosy mięsne, sosy pomidorowe,
spaghetti, lody spożywcze, suchary, sushi, tapioka, tarty z owocami,
tortille, zioła konserwowane jako przyprawy, 31 algi spożywcze, aloes, buraki, bulwy, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, choinki,
cykoria, cytryny, drób żywy, dynie, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jagody, jaja do wylęgania, jedwabniki, kabaczki, jęczmień, kasze dla drobiu, kasztany jadalne, kiełki pszenicy, kiszonki, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż,
kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, langusty
żywe, makuchy, małże żywe, mączka z orzechów arachidowych, migdały, napoje dla zwierząt domowych, ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzechy arachidowe,
ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, palmy, liście palmowe, pasze, pieprz ziołowy, pokarm dla ptaków,
pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pomarańcze,
pory świeże, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pszenica,
rabarbar, raki żywe, rośliny, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sezam, siano, skorupiaki żywe, słoma, maty słomiane, spożywcze pasze wzmacniające, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, trufle świeże, wieńce
z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, wodorosty spożywcze,
wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna-zboża,
ziarna nasiona, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta domowe, zwierzęta żywe, żyto, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane,
pastylki do napojów gazowanych, proszek do napojów gazowanych,
piwo imbirowe, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniady, wody mineralne, napoje bezalkoholowe na bazie alkoholu mleko migdałowe, mleko orzechowe
jako napój bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, preparat do produkcji napojów, syropy do napojów,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,

Nr 7/2018

soki owocowe, nektary owocowe, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy, woda salcerska, sorbety-napoje, woda stołowa, moszcz winogronowy, woda sodowa, 33 alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe,
esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, anyżówka-likier, aperitify,
arak, brandy, curacao, destylowane napoje alkoholowe, dżin, nalewki
gorzkie, gruszecznik, jabłecznik, cydr, kirsz, koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny, napoje bezalkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce,
owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka,
35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku,
dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy
animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy,
monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku,
notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako
software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub
zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania
dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety
wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru
telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania
dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
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w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi
agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą
elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym
w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów
sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji
przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez
sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające
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dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu,
zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym
publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/
słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie
wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów
naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej, 44 aromaterapia, domy opieki, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, hospicja, usługi w ramach klinik medycznych, masaż,
opieka pielęgniarska, opieka medyczna, salony piękności, placówki
opieki pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi sanatoryjne, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedyczne, usługi wizażystów.

(111) 307233
(220) 2017 07 22
(210) 474462
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 02
(732) BUDNY ŁUKASZ, Ostrołęka, PL.
(540) Kraina Kamienia Produkcja kamienia dekoracyjnego
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.25

2488

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 19 wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, gips
do odlewów [niemedyczny], odlewy gipsowe, odlewy z gipsu
do celów dekoracyjnych, ozdoby z kamienia, materiały budowlane
ze sztucznego kamienia, płyty i płytki z kamienia naturalnego, kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, betonowe rzeźby.

(111) 307234
(220) 2017 07 24
(210) 474472
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) F.H.U. WILMAT LECH MATECKI, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Toruń, PL.
(540) MOTOCHAIN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, 12 motocykle,
skutery, motorowery, rowery, quady, pojazdy lądowe, części i akcesoria do motocykli nie ujęte w innych klasach, części i akcesoria do skuterów nie ujęte w innych klasach, części i akcesoria do motorowerów
nie ujęte w innych klasach, części i akcesoria do rowerów nie ujęte
w innych klasach, części i akcesoria do pojazdów lądowych nie ujęte
w innych klasach, łańcuchy do rowerów, łańcuchy do samochodów,
łańcuchy do motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, łańcuchy
napędowe [części rowerowe], łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy przeznaczone do jazdy na motocyklach, skuterach, motorowerach, quadach i rowerach,
37 naprawa i serwis pojazdów, naprawa i serwis motocykli, naprawa
i serwis skuterów, naprawa i serwis motorowerów, naprawa i serwis
quadów, mycie pojazdów.
(111) 307235
(220) 2017 07 24
(210) 474503
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Używacze mają lepiej
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie księgowości, 36 usługi finansowe, udzielanie pożyczek, usługi leasingu
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 39 usługi leasingu w zakresie środków transportu.
(111) 307236
(220) 2017 07 24
(210) 474505
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Używaj nie posiadaj
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie księgowości, 36 usługi finansowe, udzielanie pożyczek, usługi leasingu
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 39 usługi leasingu w zakresie środków transportu.
(111) 307237
(220) 2017 07 24
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 11
(732) HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) everchek MAX
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 01.15.15, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13

(210) 474506
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(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
10 urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli.

(111) 307238
(220) 2017 06 12
(210) 472856
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 11
(732) LIGHTSCAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) LIGHTSCAPE BRAND STRATEGY & COMMUNICATION
(540)

(531) 13.01.17, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi public relations, reklama, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania rynkowe, tworzenie tekstów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi przeglądu prasy, optymalizacja stron internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 307239
(220) 2017 07 24
(210) 474516
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD
RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Księżyno, PL.
(540) RAK-BUD
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 12 pojazdy, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 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,
uszczelniające, 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, 37 Usługi budowlane: asfaltowanie, budownictwo,
konsultacje budowlane, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Naprawy: budowa i naprawa magazynów,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy pojazdów
silnikowych, ładowanie akumulatorów do pojazdów, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi napraw awarii pojazdów, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą,
zabezpieczanie przed korozją, Usługi instalacyjne: instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków, konserwacja pojazdów, lakierowanie,
malowanie, montaż rusztowań, roboty wydobywcze [górnictwo],
tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych,
usługi eksploatacji kamieniołomów, wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczenia dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie
maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg,, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 307240
(220) 2017 07 24
(210) 474540
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 02
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, US.
(540) Z POŻUCIEM HUMORU
(510), (511) 30 słodycze, guma do żucia, guma balonowa, cukierki,
miętówki, dropsy i pastylki do ssania.
(111) 307241
(220) 2017 07 24
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 02
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, US.
(540) WRIGLEY’S Juicy Fruit

(210) 474542
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(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, niebieski, ciemnoniebieski,
czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, guma do żucia, guma balonowa, cukierki,
miętówki, dropsy i pastylki do ssania.
(111) 307242
(220) 2017 07 25
(210) 474553
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) DRAF
(510), (511) 32 piwo.
(111) 307243
(220) 2017 07 25
(210) 474570
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) SIUDY KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWO
REMONTOWY DONA, Zabrze, PL.
(540) Spiżarnia Starego Domu
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, czarny, biały
(531) 25.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.15
(510), (511) 29 smalec śląski z dodatkami, smalec, pasztety mięsne,
gotowe dania z mięs, żurek śląski, rolada śląska wołowa, ryby marynowane, żeberka pieczone, kaczka pieczona, rolada śląska wieprzowa.

2489

oraz części i akcesoriów do wymienionych towarów, artykułów i akcesoriów łazienkowych, środków i preparatów myjących, piorących,
wybielających, czyszczących, polerujących, szorujących i ścierających oraz mydeł, preparatów higienicznych w postaci środków toaletowych, narzędzi elektrycznych, mechanicznych i ręcznych, w tym:
krajalnic, maszynek do mięsa, mikserów, robotów kuchennych, blenderów, sokowirówek, wyciskarek, żelazek, odkurzaczy, pralek, zmywarek i rozdrabniaczy, narzędzi ogrodniczych, maszyn ogrodniczych
oraz części i akcesoriów do nich, artykułów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, pojemników i utensyliów kuchennych,
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, urządzeń kosmetycznych, przyrządów i aparatów do masażu oraz części i akcesoriów do nich, odzieży i obuwia, odzieży i obuwia ochronnego, artykułów ochronnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, artykułów
i zabawek dla zwierząt, papierosów elektronicznych oraz aromatów
i płynów do nich, akcesoriów do papierosów elektronicznych, usługi
handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, informacja handlowa, usługi doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi importowo-eksportowe,
usługi w zakresie promocji i reklamy, organizowanie targów i pokazów w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie badań
opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy kosztów i analiz rynkowych.

(111) 307246
(220) 2017 07 26
(210) 474600
(151) 2018 01 24
(441) 2017 08 28
(732) J.M.S. SPÓŁKA Z O OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) Piwnica Rajców BROWAR RESTAURACJA GDAŃSK
(540)

(111) 307244
(220) 2017 07 26
(210) 474588
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) SMARTBRANDS ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KÔÔ
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, odżywki, szczególnie w postaci
sproszkowanej, jako ekstrakty z roślin egzotycznych.
(111) 307245
(220) 2017 07 26
(210) 474598
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) InterLink
(510), (511) 9 oprogramowanie wspierające proces sprzedaży, aplikacja sprzedażowa, elektroniczny program sprzedażowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet: komputerów, sprzętu i oprogramowania komputerowego,
sprzętu IT, komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieciowych,
części i akcesoriów do komputerów, materiałów eksploatacyjnych
do drukarek, nośników danych, sprzętu telekomunikacyjnego, audiowizualnego, fotograficznego, sprzętu elektronicznego, urządzeń
kopiujących oraz części i akcesoriów do nich, urządzeń i przyrządów:
naukowych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych i do celów dydaktycznych, artykułów, sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów
i akcesoriów piśmienniczych, artykułów papierniczych, farb i akcesoriów malarskich, mebli, urządzeń do oświetlania, wytwarzania pary,
gotowania, pieczenia i opiekania, chłodzenia, suszenia, wentylacji

(531) 05.11.15, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 40 konserwacja napojów, produkcja cydru na rzecz innych, usługi browarnicze, usługi destylacji alkoholu, warzenie piwa,
wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, 43 doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja
o usługach restauracyjnych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie
bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego, restauracje dla turystów, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie gotowania posiłków, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
zajazdy dla turystów, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 307247
(220) 2017 07 26
(210) 474609
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) moje seriale
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, re-
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busami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działal-
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ności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych
i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
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nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi,
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 307248
(220) 2017 07 25
(210) 474624
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) USP Zdrowie
(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,
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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) 307249
(220) 2017 07 25
(210) 474625
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) US Pharmacia
(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) 307250
(220) 2017 07 25
(210) 474626
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EU Pharmacia
(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) 307251
(220) 2017 07 25
(210) 474639
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) KOSZYCKA-ŁAWSKA IWONA PHU IWONA, Szczawno-Zdrój, PL.
(540) Restauracja Bohema
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie lokali gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, cukierni, lodziarni, usługi
cateringowe.
(111) 307252
(151) 2018 01 31

(220) 2017 07 27
(441) 2017 10 16

(210) 474653
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(732) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, PL.
(540) Miedziowe 44 BROWAR RZEMIEŚLNICZY ROK ZAŁOŻENIA
2017
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 05.11.15
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel
do wytwarzania słodów, esencje do produkcji napojów, piwo słodowe, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, napój imbirowy,
soki, soki warzywne, woda (do produkcji napojów), woda gazowana,
woda mineralna, kwas chlebowy, drinki na bazie piwa, 33 cydr, miód
pitny, wino, alkoholowe ekstrakty, alkohole wysokoprocentowe,
43 usługi gastronomiczne.
(111) 307253
(220) 2017 07 27
(210) 474676
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) RACHFAŁ ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE, Gniewczyna Tryniecka, PL.
(540) instalinox
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.08
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe pionowe
i poziome, zbiorniki metalowe filtracyjne, zbiorniki metalowe do systemów solarnych, rurociągi metalowe zasilające, 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności, jak urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, urządzenia do przenoszenia
i transportu, wymienniki ciepła rurowe i rurowo-płaszczowe, elektryczne młynki do owoców i przypraw, 11 urządzenia do podgrzewania, chłodzenia, obróbki żywności i napojów jak pasteryzatory
i podgrzewacze, podgrzewacze wody i powietrza, zasobniki ciepła
i pary, 40 obróbka skrawaniem.
(111) 307254
(220) 2017 07 27
(210) 474694
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 09
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) RETEXTIL
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne w formie granulatu.
(111) 307255
(220) 2017 07 27
(210) 474702
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA, Końskie, PL.
(540) MARMO DESIGN Ceramika Nowa Gala
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 19 płytki ceramiczne dla budownictwa stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, płytki ceramiczne podłogowe,
płytki ceramiczne ścienne, płytki ceramiczne okładzinowe, płytki
ceramiczne mozaikowe, płytki ceramiczne w postaci listew dekoracyjnych.
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(111) 307256
(220) 2017 07 28
(210) 474717
(151) 2018 02 23
(441) 2017 09 04
(732) ŁUNIEWSKI KRZYSZTOF, SAWICKI MARIUSZ ZAKŁAD
PRZETWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWY BIOFOOD SPÓŁKA
CYWILNA, Wałcz, PL.
(540) NITRAGINA
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i związki azotowe.
(111) 307257
(220) 2017 07 28
(210) 474721
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) LAZUR SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW
ROLNYCH, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) ROKBLU
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, sery, sery dojrzewające, sery
pleśniowe, sery z dodatkami smakowymi oraz przetworzonymi warzywami, ziołami, grzybami, pasty serowe, świeże sery, sery solankowe, sery białe, sery białe wędzone, twaróg, twarogi z dodatkiem sera
pleśniowego, sery typu ricotta, sery pleśniowe w zalewach z dodatkami smakowymi, masło, kefir, jogurt, śmietana, maślanka, napoje
mleczne lub z przewagą mleka.
(111) 307258
(220) 2017 07 28
(210) 474732
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) KALISKI KLUB SPORTOWY WŁÓKNIARZ 1925 KALISZ, Kalisz, PL.
(540) 1925 KKS KALISZ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, niebieski, czarny
(531) 05.07.02, 24.01.03, 24.01.15, 27.05.01, 27.07.11, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, informacja o działalności
gospodarczej i handlowej, promocja gospodarcza, usługi w zakresie
pośrednictwa w kontakcie z mediami, organizowanie dystrybucji
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotki, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku Stowarzyszenia, w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych
przez Stowarzyszenie i podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem
w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu: odzieży, odzieży sportowej, w tym odzieży z nadrukami
klubowymi, nakryć głowy, obuwia, sprzętu sportowego, piłek, ochraniaczy i rękawic bramkarskich, materiałów piśmiennych, artykułów
biurowych, wyrobów papierniczych, plakatów, albumów, bloczków
do pisania, kart okolicznościowych, kopert i papeterii, chorągiewek
papierowych, czasopism, ulotek, emblematów, kalendarzy, nalepek,
notesów, przyborów do pisania, czapeczek z papieru, toreb do pakowania z papieru, folii z tworzyw sztucznych do pakowania, ramek
do obrazków, magnetycznych nośników danych, dysków i pendrivów, breloczków, ozdobnych medali, spinek do mankietów, spinek
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do krawatów, zegarków i globusów, ozdób z bursztynu, figurek
z metali szlachetnych, pucharów, wyrobów ze skóry i imitacji skóry,
walizek, toreb podróżnych, plecaków, portfeli i etui, parasoli i parasoli ogrodowych, gadżetów w postaci wyrobów ze szkła, kubków,
filiżanek, kufli, szklanek, butelek o różnych kształtach, otwieraczy
do konserw i butelek, maskotek, akcesoriów dla palących, wyrobów
włókienniczych, bielizny stołowej, serwet i serwetek, ręczników,
ręczników reklamowych, bielizny pościelowej, pościeli, poszew, poszewek, poszewek na poduszki i jaśki, prześcieradeł, narzut, narzut
na łóżka, poduszek dekoracyjnych, pledów, koców, śpiworów, flag,
chorągiewek i sztandarów, parawanów plażowych, wstęg do dekorowania, emblematów ozdobnych, opasek na ręce, numerów startowych, akcesoriów i gadżetów dla kibica, chust, szalików, apaszek,
krawatów, czapek i daszków, słodyczy i cukierków, czekolady i wyrobów czekoladowych, batonów, wody mineralnej, napojów, napojów energetyzujących i izotonicznych, pasków do noszenia (smycze)
stosowanych m.in. do kluczy, identyfikatorów i telefonów komórkowych, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych,
kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów,
koncertów, widowisk multimedialnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie loterii,
konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, imprez
i konkursów o charakterze sportowym, popularyzowanie sportu,
informacja o imprezach sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi promocji w zakresie imprez sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach
i płytach CD i DVD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach
sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach sportowych i imprezach o charakterze sportowym,
o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach oraz w zakresie organizacji wypoczynku.

(111) 307259
(220) 2017 07 28
(210) 474768
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) NEPTUN BALTIC LAGER PANUJE NAD BAŁTYKIEM
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnożółty, fioletowy,
jasnoniebieski, jasnożółty, niebieski, złoty
(531) 24.11.07, 02.01.01, 02.01.22, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 05.11.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 307260
(220) 2017 07 31
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) TYRAKOWSKI PAWEŁ, Nowa Sól, PL.
(540) maxmoto.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 474819
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pośrednictwem sieci Internet i w punktach sprzedaży w zakresie: części konstrukcyjnych dla motocykli, silników dla motocykli, kół do motocykli,
opon do motocykli, dętek do opon motocykli, oświetlenia do motocykli, kasków motocyklowych, kufrów motocyklowych, toreb na motocykl, sakw bocznych motocyklowych, odzieży do jazdy na motocyklu, butów motocyklowych, gogli dla motocyklistów, sznurów
do mocowania do pojazdów, urządzeń nawigacyjnych GPS, alarmów
do pojazdów, plecaków, dopasowanych pokrowców na motocykle,
środków czyszczących, olei silnikowych, olei przekładniowych, smarów, płynów hamulcowych, filtrów oleju do silników, filtrów paliwa,
filtrów powietrza, narzędzi mechanicznych, 37 konserwacja, serwis
i naprawa pojazdów.

(111) 307261
(220) 2013 08 05
(210) 417464
(151) 2016 10 25
(441) 2013 11 25
(732) AVAILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasionka, PL.
(540) Availo Adwokat Direct
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, biały
(531) 14.05.23, 20.07.01, 20.07.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania
marketingowe, badania rynku, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, księgowość, marketing, przygotowywanie zeznań podatkowych, rachunkowość, analizy rynku, badania rynku, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,, 36 agencje ściągania wierzytelności, agencje ściągające należności, ściąganie czynszów, zarządzanie
finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 45 usługi arbitrażu,
alternatywne rozwiązywanie sporów, badania prawne, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi pomocy
w sprawach spornych, zarządzanie prawami autorskimi, usługi pomocy w sprawach spornych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 307262
(220) 2013 08 05
(210) 417467
(151) 2016 10 25
(441) 2013 11 25
(732) AVAILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasionka, PL.
(540) Availo Radca Prawny Direct
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy
(531) 14.05.23, 20.07.01, 20.07.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania
marketingowe, badania rynku, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, księgowość, marketing, przygotowywanie zeznań podatkowych, rachunkowość, analizy rynku, badania rynku, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,, 36 agencje ściągania wierzytelności, agencje ściągające należności, ściąganie czynszów, zarządzanie
finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 45 usługi arbitrażu,
alternatywne rozwiązywanie sporów, badania prawne, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi pomocy
w sprawach spornych, zarządzanie prawami autorskimi, usługi pomocy w sprawach spornych, zarządzanie prawami autorskimi.
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(111) 307263
(220) 2017 11 13
(210) 478911
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 27
(732) M2YOU M. ZAJĄC, M. JAKUBIK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) SEGEÅ
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 11 wanny, wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem
wody, umywalki, sedesy, bidety, kabiny natryskowe, armatura do pieców, bojlery, aparatura do dezodoryzacji pomieszczeń, grzejniki
elektryczne, grzejniki centralnego ogrzewania, fontanny, urządzenia
do kąpieli, urządzenia do masażu ciała podczas kąpieli, miski klozetowe, kominki domowe, krany, baterie wannowe i zlewozmywakowe,
lampy elektryczne, lampiony, natryski, prysznice, osprzęt do wanien,
piece kąpielowe, pisuary, spłuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek
ustępowych, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza, instalacje i armatura sanitarna, instalacje do sauny, świeczniki, żyrandole, toalety,
ustępy przenośne, wodotryski ozdobne, 35 prowadzenie sprzedaży
detalicznej i hurtowej towarów z zakresu wyposażenia łazienek, prowadzenie sprzedaży artykułów wyposażenia łazienek za pośrednictwem Internetu, prowadzenie sklepów wielkopowierzchniowych,
polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich towarów dotyczących wyposażenia łazienek, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary bezpośrednio i za pośrednictwem sieci
komputerowych, Internetu.
(111) 307264
(220) 2014 10 07
(210) 434192
(151) 2015 06 19
(441) 2015 01 19
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych,
zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji
elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługi call center, 36 usługi bankowe 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 finan-
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sowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji
transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o powyższych
usługach.

(111) 307265
(220) 2015 11 16
(210) 449256
(151) 2016 11 14
(441) 2016 02 15
(732) CITY-HOPSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAXI I MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ
OSÓB, Toruń, PL.
(540) CITY-HOPSER
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, usługi taksówkowe, transport pasażerski, transport podróżnych, transport samochodowy, dostarczanie towarów, wypożyczanie samochodów.
(111) 307266
(220) 2017 07 31
(210) 474823
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, Kraków, PL.
(540) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.07.17, 23.01.05, 26.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 porady z zakresu edukacji i kształcenia-doradztwo
zawodowe, edukacja, instruktaże, nauczanie, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji i wypoczynku, klubowe usługi (rozrywka lub nauczanie), kluby zdrowia,
usługi w zakresie poprawiania kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie prowadzenie i obsługa kongresów,
organizowanie prowadzenie i obsługa konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów, organizowanie,
prowadzenie i obsługa sympozjów, organizowanie, prowadzenie
i obsługa zjazdów, organizowanie, prowadzenie i obsługa seminariów, organizowanie prowadzenie i obsługa loterii, pokazy kształcenia praktycznego, usługi związane z organizowaniem wystaw
w muzeach, planowanie i organizowanie przyjęć (kultura i rozrywka),
organizowanie spektakli-impresariat, organizowanie wystaw w dziedzinie kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, produkcja
przedstawień teatralnych, realizowanie i wystawianie spektakli, widowiska rozrywkowe i scenicznych, realizacja i wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi związane
z planowaniem, organizacją i obsługą wakacyjnych obozów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi
w zakresie organizowania wycieczek edukacyjno-sportowo-wypoczynkowych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli rewiowych.
(111) 307267
(151) 2018 01 30

(220) 2017 07 31
(441) 2017 10 16

(210) 474825
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(732) GALERIA BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) Kulaj i Hulaj GALERIA BOREK OSTRZESZÓW
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
biały
(531) 21.01.25, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie sal do gry w kręgle,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie balów, organizowanie pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie konkursów, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w kręgle, udostępnianie sprzętu i obiektów do gry w kręgle, usługi
rozrywkowe związane z grą w kręgle [dziesięcioma kręglami], wypożyczanie stołów bilardowych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, 43 usługi: barowe, barów szybkiej obsługi,
restauracji samoobsługowych, usługi restauracyjne, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(111) 307268
(220) 2017 08 01
(210) 474834
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe, PL.
(540) BIFIX FRUITACTIVE
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 29 owoce
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 30 herbaty, 31 owoce
świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy,
napoje w proszku.
(111) 307269
(220) 2017 08 01
(210) 474861
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 18
(732) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) W RYTMIE SERCA
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów
i wystaw, lokowanie produktu, usługi merchandisingu, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, książek,
czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów, podręczników,
fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz
innych artykułów służących do przenoszenia, galanterii skórzanej,
parasoli, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo,
artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek, samochodowych
osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecznych, urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, akcesoriów
do telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów
kuchennych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, wyro-
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bów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec zapachowych, napojów
bezalkoholowych, żywności, w tym słodyczy, usługi prowadzenia
sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo-ozdobnym, 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, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet,
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali
telewizyjnych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę.

(111) 307270
(220) 2017 08 01
(210) 474862
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) ALT STUCKATEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) CYTRYNKA Panowie, mówiąc krótko-to nie do picia
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały, czarny
(531) 05.03.15, 05.07.12, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy klejące, hydroizolujące, zaprawy (wylewki) samopoziomujące, grunty budowlane, betonkontakt, fugi do spoinowania płytek, betonowe i gipsowe elementy
dekoracyjne, zaprawy klejące do systemów dociepleń budynków,
zaprawy do murowania gazobetonu, tynki akrylowe i mineralne.
(111) 307271
(220) 2017 08 02
(210) 474886
(151) 2018 02 16
(441) 2017 09 18
(732) MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIE, Jarocin, PL.
(540) Spichlerz Polskiego Rocka Jarocin
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.14, 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 muzea, prowadzenie muzeów, wystawy muzealne,
usługi kustoszy muzeów, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego.
(111) 307272
(151) 2018 02 15

(220) 2017 08 02
(441) 2017 10 30

(210) 474898
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(732) GMINA WIELEŃ, Wieleń, PL.
(540) Z natury najlepsze Miasto i Gmina Wieleń
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, żółty, jasnozielony
(531) 01.03.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, foldery, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi okolicznościowe, książki, mapy
turystyczne, periodyki, plakaty, prospekty, publikacje, przewodniki
turystyczne, paszporty podróżnika z miejscem do potwierdzania
pobytu w danym miejscu w regionie, tablice i arkusze ogłoszeniowe, stemple okolicznościowe, widokówki, wydawnictwa o regionie,
plansze, płyty grawerskie, drukowane rozkłady i repertuary godzinowe, śpiewniki, znaczki i karty pocztowe, okolicznościowe torby
do pakowania i koperty, emblematy i etykiety papierowe, 35 usługi
reklamowe związane z działalnością Gminy i Miasta Wieleń, reklama billboardowa, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama
internetowa i na portalach społecznościowych, usługi związane
z promocją Gminy i Miasta Wieleń, usługi w zakresie informacji marketingowej i promocyjnej: o walorach przyrody, zabytków architektury, tradycji i zwyczajów regionalnych, historii i legend z przeszłości
i teraźniejszości, organizowanie imprez promujących Gminę i Miasto
Wieleń, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych opatrzonych
znakiem towarowym, zwłaszcza takich, jak: mapy, broszury, przewodniki, śpiewniki, czasopisma, kalendarze, katalogi, kartki pocztowe, widokówki, przybory szkolne, długopisy, pióra, ołówki, odzież,
nakrycia głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje i przekąski, zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gier, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi informacyjne o działalności handlowej i gospodarczej regionu, usługi reklamy i promocji
wyrobów oraz towarów pochodzących z regionu, promocja turystyki, organizacja wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych
regionu, organizowanie wystaw gospodarczych, 38 dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych
i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 41 usługi organizowania imprez, jarmarków, festynów, biennale, pokazów o charakterze edukacyjnym, kulturowym, sportowym
lub rozrywkowym, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturowym lub rozrywkowym, usługi związane z organizacją wypoczynku, informacja o edukacji i rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, usługi muzealne, organizowanie
i prowadzenie koncertów i konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów i zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, dostarczanie gier on-line, dostarczanie filmów na żądanie (VOD), publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie
rozrywki, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie balów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie obozów sportowych, przyjęć, spektakli, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
zawodów sportowych, produkcja filmów, mikrofilmów, programów
radiowych i telewizyjnych, przedstawień teatralnych, pianie scenariuszy, realizacja spektakli, działalność wydawnicza, organizowanie
tematycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w celach rozrywkowych i/ lub edukacyjnych, edukacja w zakresie walorów przyrody, zabytków architektury, tradycji i zwyczajów regionalnych, historii i legend i innych informacji dotyczących Miasta i Gminy Wieleń,
42 dostarczanie programów komputerowych on-line, 45 udzielanie
licencji na używanie znaku towarowego podmiotom wytwarzającym
produkty bądź świadczących usługi na terytorium powiatu.
(111) 307273
(220) 2017 08 03
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA oxyfusion

(210) 474939
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych.

(111) 307274
(220) 2017 08 03
(210) 474941
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA oxygen infusion
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 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, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych.
(111) 307275
(220) 2017 08 03
(210) 474942
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Oxydynamic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 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, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych.
(111) 307276
(220) 2017 08 03
(210) 474944
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Oxy Dynamic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 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, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych.
(111) 307277
(220) 2017 08 03
(210) 474954
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) 25 KREISEL
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownictwa,
preparaty do gruntowania, preparaty konserwujące stosowane
w budownictwie, środki do uszlachetniania betonu i zapraw, silikony,
przemysłowe preparaty czyszczące, 2 farby, lakiery, barwniki, bejce
do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew-
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no, 5 środki grzybobójcze i dezynfekcyjne, 17 materiały izolacyjne
i szczeliwa budowlane, 19 zaprawy budowlane, masy samopoziomujące, gips, spoiny do fug, tynki szlachetne, powłoki ozdobno-ochronne dla budownictwa.

(111) 307278
(220) 2017 08 03
(210) 474958
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) DESA MODERN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) desa MODERN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], albumy, fotografie, kalendarze, kartki z życzeniami, malarstwo
[obrazy] oprawione lub nie, materiały drukowane, notatniki [notesy],
okładki, obwoluty [papiernictwo], pióra wieczne, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, serwetki stołowe papierowe, wydruki graficzne, 25 apaszki (chusty), fulary [ozdobne krawaty],
krawaty, paski [odzież], poszetki, szale, t-shirty, 35 organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, fotokopiowanie,
impresariat w działalności artystycznej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi zaopatrzenie osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie (w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich.
(111) 307279
(220) 2017 08 03
(210) 474959
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) E-orzech EKOORZECH
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoszary
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 307280
(220) 2017 08 03
(210) 474960
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) E-Groszek EKOGROSZEK
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.

(111) 307281
(220) 2017 08 03
(210) 474961
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Ekofins EKOMIAŁ
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 307282
(220) 2017 08 04
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) STOLARCZYK MICHAŁ FRAGRANS, Łódź, PL.
(540) Fragrans
(540)

(210) 475003

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy, czerwony, fioletowy,
biały, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.15, 05.13.10, 19.07.02
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki zapachowe, preparaty zapachowe, 5 odświeżacze powietrza.
(111) 307283
(220) 2017 08 04
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAGNETOVIT
(540)

(210) 475040

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym preparaty farmaceutyczne zawierające magnez, preparaty weterynaryjne, naturalne
preparaty i lekarstwa zawierające magnez, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające magnez, mikroelementy dla ludzi i zwierząt,
preparaty odżywcze i uzupełniające, w tym zawierające magnez, minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje, napoje
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i żywność przystosowane do celów medycznych, suplementy diety,
suplementy żywności, w tym zawierające magnez, dodatki odżywcze,
w tym dodatki odżywcze z magnezem, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, artykuły żywnościowe
zawierające magnez, do celów medycznych, uzupełniające dodatki
do żywności do celów leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, magnez i preparaty magnezowe, magnezja
do celów farmaceutycznych, 32 wody mineralne, źródlane i gazowane, w tym wzbogacone magnezem, oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet, towarów takich jak: produkty farmaceutyczne, w tym zawierające magnez,
preparaty weterynaryjne, towary z sektora zdrowotnego, naturalne
preparaty i lekarstwa naturalne preparaty i lekarstwa zawierające magnez, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające magnez, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze i uzupełniające,
w tym zawierające magnez, minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy,
dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane do celów
medycznych, w tym wzbogacone dodatkami, zawierające składniki
nowej żywności, produkty i przetwory dietetyczne, dietetyczne i odżywcze, produkty i przetwory dietetyczne, dietetyczne i odżywcze
zamienniki posiłków, koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami,
solami i składnikami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, pierwiastkami śladowymi, preparatami magnezowymi, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające magnez, dodatki odżywcze, spożywcze, dietetyczne i proteinowe, w tym zawierające
magnez, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne, źródlane
i gazowane, w tym wzbogacone magnezem, napoje bezalkoholowe,
napoje i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
artykuły żywnościowe zawierające magnez do celów medycznych,
artykuły spożywcze uzupełniające z dodatkiem witamin, składników
mineralnych, pierwiastków śladowych, preparatów magnezowych
albo oddzielnie albo w kombinacji, uzupełniające dodatki do żywności do celów leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy
i witaminy, magnez i preparaty magnezowe, magnezja do celów farmaceutycznych, dystrybutory i urządzenia do wody, pompy, pompki, filtry i ich części, naczynia, pojemniki i zbiorniki na wodę, dodatki
do wody, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu i promocji,
pokazy towarów, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa, telewizyjna i radiowa, reklama poprzez sieci
komputerowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), promocja wyrobów.

(111) 307284
(220) 2017 08 04
(210) 475041
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 18
(732) MARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRUPA SBS, Jatne, PL.
(540) MARKON
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich, umożliwiające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować towary w hurtowni i sklepach
z artykułami branży: sanitarnej, hydraulicznej, ogrzewania, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i instalacyjnej.
(111) 307285
(220) 2017 08 04
(210) 475042
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) LUKULLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Michałów, PL.
(540) LUKULLUS od 1945
(540)

Kolor znaku: zielony, złoty
(531) 03.01.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15, 26.01.21
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, mięso konserwowane, pasztety, smalec, szynki, bekony, boczki.

(111) 307286
(220) 2017 08 06
(210) 475049
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) CENTRUM ROZWOJU BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) better GAMES
(540)

2499

nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi (maszyny budowlane), zabezpieczenie przed korozją, zabezpieczenie przed wilgocią (budownictwo), usługi hydrauliczne, wiercenie studni, pranie, piaskowanie, usługi hydrauliczne, naprawa pomp,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń kuchennych,
obsługa basenów kąpielowych.

(111) 307291
(220) 2017 08 07
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) KONDEK DOMINIK, Busko-Zdrój, PL.
(540) Biały Piec PIZZERIA
(540)

(210) 475074

Kolor znaku: granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 26.15.15, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 307287
(220) 2017 08 07
(210) 475053
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 18
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) KEDREX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 307288
(220) 2017 08 07
(210) 475069
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) Gryson N.V., Houthulst, BE.
(540) BROUTTEUX 232
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.

(531) 27.05.01, 01.15.05, 07.15.01, 13.03.02, 13.03.07
(510), (511) 30 pizza, 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, pizzeria.
(111) 307292
(220) 2017 08 07
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 18
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Dolce Fiore
(540)

(210) 475077

(111) 307289
(220) 2017 08 07
(210) 475070
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) Gryson N.V., Houthulst, BE.
(540) RASTA
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.
(111) 307290
(220) 2017 08 07
(210) 475072
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) FABISIAK MAREK, FABISIAK PATRYK, FABISIAK PAWEŁ
ZAKŁAD USŁUGOWY MARTEL SPÓŁKA CYWILNA, Milęcin, PL.
(540) martel
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13, 12.03.11, 16.01.11
(510), (511) 37 budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, naprawy, usługi instalacyjne, budownictwo, budowa
i konserwacja rurociągów, budownictwo podwodne, czyszczenie
i naprawa kotłów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy
urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,

Kolor znaku: czerwony, szary, biały, złoty, niebieski, zielony,
fioletowy, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.10, 05.05.23, 26.04.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 307293
(220) 2017 08 07
(210) 475079
(151) 2018 02 14
(441) 2017 09 25
(732) KUBIAK MARIUSZ, Rybnik, PL.
(540) NENESS
(510), (511) 3 ekstrakty kwiatowe, perfumy, perfumy do ceramiki,
preparaty do odymiania, perfumy do tektury, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej,
zapachy, 35 sprzedaż następujących towarów: ekstrakty kwiatowe,
perfumy, perfumy do ceramiki, preparaty do odymiania, perfumy
do tektury, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, zapachy.
(111) 307294
(220) 2017 08 07
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) KĘDRA BARTOSZ ABEC, Gdańsk, PL.
(540) Happy Dog

(210) 475089

2500
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(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.08, 26.02.07
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty
pielęgnacyjne, szampony dla zwierząt domowych jako nielecznicze
preparaty do pielęgnacji, 44 higiena i pielęgnacja urody zwierząt,
pielęgnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt,
usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt
domowych, usługi w zakresie pielęgnacji psów.
(111) 307295
(220) 2017 08 07
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) PODSIADŁO PIOTR P2, Gdynia, PL.
(540) wezwijdoktora.pl
(540)

(210) 475092

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 19.13.22
(510), (511) 35 usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich (usług
dla innych przedsiębiorców), aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, 44 pośredniczenie w wykonywaniu usług medycznych, usługi medyczne.
(111) 307296
(220) 2017 08 07
(210) 475093
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) SAEED NURADDEEN JALAL SAEED, Stambuł, TR.
(540) Ermando Emilio
(540)

(531) 26.04.07, 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 3 perfumy, woda toaletowa, woda perfumowana, bazy
do perfum kwiatowych, perfumowane balsamy do ciała, 18 plecaki,
plecaki turystyczne, plecaki sportowe, torby turystyczne, 24 bielizna
stołowa i pościelowa, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, metki tekstylne, pokrowce i narzuty na meble, tkaniny,
tkaniny dekoracyjne, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych,
25 bielizna osobista, chustki, czapki, garnitury, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, odzież, podkoszulki sportowe,
pończochy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spodnie, swetry, szale,
obuwie, buty sportowe, 35 agencje reklamowe, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam,
usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 39 usługi w zakresie
organizowania wycieczek turystycznych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, informacja turystyczna, zwiedzanie turystyczne.
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(111) 307297
(220) 2017 08 07
(210) 475097
(151) 2018 02 14
(441) 2017 09 25
(732) BAS SŁAWOMIR, Słupsk, PL.
(540) VENARTI
(510), (511) 16 zaproszenia, materiały drukowane, papier i karton,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 42 projektowanie graficzne ilustracji, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie
graficzne.
(111) 307298
(220) 2017 08 07
(210) 475106
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) KWIECIEŃ MATEUSZ, GRABOWSKI DAWID AMSO SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) AMSO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż wysyłkowa, hurtowa, detaliczna komputerów, komputerów przenośnych, drukarek, monitorów, serwerów,
42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych.
(111) 307299
(220) 2017 08 07
(210) 475110
(151) 2018 02 14
(441) 2017 09 25
(732) WALIGÓRA JERZY, WALIGÓRA KAZIMIERA, WALIGÓRA
MIŁOSZ, KUCZ AGNIESZKA PRYWATNE AKADEMICKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) LinguaLand. SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy,
pomarańczowy, żółty, granatowy
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne-materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały drukowane-książki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia
kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, 41 usługi edukacyjne
i instruktażowe-nauczanie języków obcych, tłumaczenia językowe,
tłumaczenia językowe ustne, korekta rękopisów, edukacja językowa,
usługi wydawnicze i reporterskie-publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi biblioteczne.
(111) 307300
(220) 2017 08 07
(210) 475111
(151) 2018 02 16
(441) 2017 09 25
(732) GMURCZYK JACEK KUCHNIA ZE SMAKIEM, Dąbrówka, PL.
(540) KUCHNIA ZE SMAKIEM JG JACEK GMURCZYK
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(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, biały
(531) 24.09.02, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe
posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe produkty z warzyw, gotowy gulasz z curry, gotowy gulasz z curry, gulasz błyskawiczny, gulasz wołowy, gulasze,
hamburgery, homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym,
ikra rybia do celów spożywczych, indyk, jagnięcina, przetworzona,
jaja, jaja kacze, jaja kurze, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja
po szkocku, jaja przepiórcze, jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja suszone, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jaja w stanie
płynnym, jajka solone, jeżowce [nieżywe], jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, kałamarnica [przetworzona], karasie pospolite, nieżywe,
karp [nieżywy], kaszanka, kawałeczki bekonu, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kanapek, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbasa
pepperoni, kiełbasa swojska, kiełbaski bratwurst, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski konserwowane, kiełbaski rybne, kiełbaski w cieście,
kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, klopsiki drobiowe,
koktajle mleczne, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwowa wieprzowina z fasolą, konserwowane produkty rybne
w słoikach, konserwowane ryby, konserwowe owoce morza, konserwy drobiowe, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z wołowiny, konserwy, marynaty, kotlety rybne, kotlety wieprzowe, krab,
kraby [nieżywe], krakersy rybne, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście kokosowym, krokiety rybne, krokiety z kurczaka, krokiety z łososia, kurczak, kurczak gotowany, kurczak liofilizowany, kurczak
smażony, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, langusty, langusty, raki
[nieżywe], liofilizowane mięso, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], łosoś [nieżywy], łosoś, nieżywy, małże [nieżywe], margaryna,
marynowane nóżki wieprzowe, masło, masło czosnkowe, masło mieszane, masło z ziołami, maślanka, mączka rybna do spożycia przez
ludzi, mielonki (konserwy), mieszanki serowe, miękkie dojrzałe sery,
mięsa wędzone, mięsne nadzienia do ciast, mięso gotowane, mięso
gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso świeże,
mięso w puszce [konserwy], mięso wędzone, mięso z indyka, mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kozie, mleko krowie,
mleko migdałowe, mleko o różnych smakach, mleko odtłuszczone,
mleko organiczne, mleko owcze, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko
w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko zagęszczone, mleko zsiadłe, mortadela, mortadela bolońska, mrożone frytki, mrożone gotowane ryby, mrożone małże, mrożone produkty rybne, mus z kurczaka, napoje mleczne, napoje mleczne zawierające
owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka
orzechowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje
na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje przyrządzone
z mleka lub zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje
z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, nieżywe
skorupiaki, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce],
okonie morskie [nieżywe], okonie, nieżywe, omlety, omułki jadalne
[nieżywe], opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ostrygi [nieżywe, spożywcze], ostrygi, nieżywe, ośmiornice [nieżywe], owoce morza [nieżywe], owoce morza konserwowane, owoce
morza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paczkowane mięso,
paluszki rybne, paluszki serowe, pasta rybna, pasta z ikry kraba, pasta
z owoców morza, pastrami, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
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pasty rybne i z owoców morza, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety, peklowana wołowina w puszce, pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczony kurczak, placki smażone, placki ziemniaczane, podroby, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki gotowane
składające się głównie z ryb, potrawy mięsne gotowane, potrawy
rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, przeciery rybne, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
z owoców, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski ziemniaczane, przetwory twarożkowe, przetworzone owoce morza, przetworzone produkty mięsne, przetworzony ser, przygotowane ślimaki,
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, przystawki gotowe
do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza, pstrągi, nieżywe, puddingi na bazie mleka, pulpety, pulpety [żywność], pulpety rybne,
puree ziemniaczane, puree ziemniaczane w proszku, raki, nieżywe,
ryba ugotowana i suszona, ryba z frytkami, ryby, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby wędzone, salami, salceson, sałatka cezar, sałatka cezar, sałatka
z kurczaka, sałatka z kurczaka, sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemniaków,
sałatki owocowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki podawane
na przystawkę, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sardynki, nieżywe, schab wieprzowy, schłodzone desery mleczne, ser
cheddar, ser francuski cancoillotte, ser mieszany, ser miękki, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser śmietankowy,
ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser w postaci dipów, ser w proszku, ser wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, serek mascarpone, serwatka, sery dojrzewające,
sery świeże niedojrzewające, sery topione, siekana wołowina peklowana, skorupiaki, nieżywe, skórki bekonowe, skwarki, skwarki wieprzowe w formie prażynek, smażone mięso, starty ser, steki z mięsa,
steki z ryb, strzykwy nieżywe, substytuty drobiu, substytuty jaj, substytuty kwaśnej śmietany, substytuty margaryny, substytuty masła,
substytuty mięsa, substytuty mleka, substytuty serów, surowe kiełbasy, suszona ikra śledzia, suszona serwatka, suszona wołowina
w paskach, suszone duże krewetki, suszone kalmary, suszone mięso,
suszone owoce morza, szaszłyki, sztuczna ikra rybia, szynka, szynka
surowa podsuszana [prosciutto], śledzie, nieżywe, ślimaki, śmietana,
śmietana [produkty mleczarskie], śmietana kremówka do ubijania,
śmietana na bazie warzyw, śmietana tłusta, śmietana w proszku [produkty mleczne], śmietanka do kawy w proszku, świeży biały ser,
świeży drób, tołpygi białe, nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuńczyk w oleju, tuńczyk, nieżywy, twaróg, tzatziki,
uchowce [nieżywe], warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane,
warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa
w puszkach, warzywa w słoikach, wątroba, wędliny, wędzony łosoś,
węgorze, nieżywe, wieloryby [nieżywe], wieprzowina, wieprzowina
konserwowa, wieprzowina konserwowana, woda kokosowa [napój],
wołowina, wołowina gotowa do spożycia, wołowina pokrojona
w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [buigogi], wołowina
w plastrach, zabielacz do kawy, zabielacze do napojów, zabielacze
niezawierające produktów mlecznych, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapiekanka z bakłażanów, zapiekanki [żywność], zsiadłe mleko, żółtka jajek, żółwie
o miękkich skorupach [nieżywe], żywność chłodzona składająca się
głównie z ryb, żywność przygotowywana z ryb, 30 bagietki z nadzieniem, bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym
(niku-manjuh), bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, burrito, cannelloni, cheeseburgery, chiński makaron instant, chipsy [produkty
zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy ryżowe,
chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki kukurydziane,
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chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, chrupki ryżowe
w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, chrupki serowe [przekąski],
chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, ciasta [słodkie lub słone], ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta zawierające mięso,
ciasteczka cebulowe, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], ciastka z prosa, ciasto kruche z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto na bazie
jaj, ciasto na japońskie pierożki gyoza, ciasto z przyprawionymi owocami, czipsy na bazie zbóż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie
ryżu, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], drób
w cieście, dziczyzna w cieście, gnocchi na bazie mąki, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej
formowane przez wyciskanie, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie
pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, hamburgery gotowane i w bułkach, hamburgery w bułkach, hot dogi (gotowe), hot dogi [kiełbaski w bułkach], hot dogi będące gotowanymi
kiełbaskami w bułkach, kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki
z filetem z ryby, kanapki z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem,
kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z parówką [hot
dog], kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, kandyzowany
popcorn, kluski gnocchi, knedle, koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe, krakersy nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym,
krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku sera, krakersy o smaku
warzyw, krakersy o smaku ziołowym, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, krokiety po chińsku, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, kukurydza smażona,
lasagna, lasagne, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest
ryż, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron gotowy, makaron gryczany, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny,
makaron muszelki, makaron nitki, makaron noodle, makaron pełnoziarnisty, makaron rurki, makaron ryżowy, makaron spożywczy, makaron suszony, makaron z serem, makaron z serem, makaronowe
konserwy, makarony, makarony do pizz, makarony do zup, makarony
głęboko mrożone, makarony razowe, makarony somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegotowane], makarony
w postaci płatów, makarony zawierające jaja, makarony zawierające
nadzienia, makarony zawierające nadzienia, miękkie precle, mięso
w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, nachos, nadziewane kanapki, nadziewany
chleb, nadziewany makaron, nadziewany makaron, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], naleśniki, naleśniki [cienkie], nitki [makaron],
opiekane kanapki z serem i z szynką, opiekane ziarna kukurydzy,
owoce pod kruszonką, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pierożki chińskie
z nadzieniem pikantnym (won ton), pierożki na bazie mąki, pierożki
ravioli, pierożki ravioli, pierożki rybne, pierożki ryżowe przybrane
dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki z krewetkami, pizza, pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze mrożone, pizze schłodzone,
placki, placki z nadzieniem z warzyw, popcorn pokryty karmelem,
popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, popcorn smakowy, porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, posiłki
składające się głównie z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy składające się
głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane
z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej,
przekąski sezamowe, przekąski składające się głównie z chleba, prze-
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kąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski
wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki
sojowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane ze skrobi
zbożowej, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy,
przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
zbożowe o smaku sera, przetworzona kukurydza do prażenia, przetworzona kukurydza prażona, puszkowana żywność zawierająca makaron, ravioli [gotowe], risotto, ryba w cieście, rybne kanapki, ryż
smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ryżowe pierożki, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka
z makaronu typu rurki, sandwicze, smażone kluski, solone wyroby
piekarnicze, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, spody do pizzy, spody z ciasta do pizzy, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, surowe pizze, surowy makaron rurki, sushi, suszone tortellini,
suszony makaron, świeża pizza, świeże parówki w cieście, świeże
placki [ciasta], świeży makaron, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tarty solone, tortellini, tortille, tostowe opiekane kanapki z serem, tosty francuskie, wafle ryżowe, warzywa w cieście,
wontons (rodzaj chińskich pierożków), wstępnie upieczone spody
na pizze, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze
z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zapiekanki
w cieście z dziczyzny i drobiu, zawijana kanapka typu wrap.

(111) 307301
(220) 2017 08 07
(210) 475114
(151) 2018 02 16
(441) 2017 09 25
(732) BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ry reporter young
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 torby i torebki nie ujęte w innych klasach, 25 obuwie,
odzież, bielizna, nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, obuwia, nakryć głowy, emblematy, ozdoby do włosów nie ujęte w innych klasach,
ozdoby i zapięcia do odzieży, obuwia i nakryć głowy nie ujęte w innych klasach, pasmanteria, sztuczne kwiaty, 35 usługi w zakresie: analiz rynkowych, badan rynku, dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa
handlowego, organizowania targów handlowych i reklamowych,
sprzedaży artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenia sklepu
z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi, reklamy,
specjalistycznego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży
artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego, 42 usługi
w zakresie dekoracji wnętrz, informacji o modzie, projektowania mody
testowania materiałów, wzornictwa przemysłowego.
(111) 307302
(220) 2017 08 07
(210) 475122
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) Gryson N.V., Houthulst, BE.
(540) BLOW UP
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.
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(111) 307303
(220) 2017 08 08
(210) 475126
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 07.01.09, 07.01.11, 07.01.19, 24.17.07
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi:
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług
developerskich związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.
(111) 307304
(220) 2017 08 08
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) W RYTMIE SERCA
(540)

(210) 475133

Kolor znaku: niebieski, różowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.13
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów
i wystaw, lokowanie produktu, usługi merchandisingu, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, książek,
czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów, podręczników,
fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz
innych artykułów służących do przenoszenia, galanterii skórzanej,
parasoli, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo,
artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek, samochodowych
osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecznych urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, akcesoriów
do telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów
kuchennych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec zapachowych, napojów

2503

bezalkoholowych, żywności, w tym słodyczy, usługi prowadzenia
sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo – ozdobnym, 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, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez Internet,
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali
telewizyjnych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę.

(111) 307305
(220) 2017 08 08
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) KG Od 2016 Księstwo Góralskie
księstwogoralskie.pl
(540)

(210) 475140
Od

2016

www.

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05, 27.07.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, samochodowe mieszanki
do powłok antykorozyjnych podwozia, 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,
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, preparaty do mycia
pojazdów, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (w tym benzyna) i materiały
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, kliniczne odczynniki medyczne, preparaty medyczne, substancje dietetyczne dla niemowląt, odświeżacze powietrza, apteczki pierwszej pomocy, 6 metale
nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
budynki metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki
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metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), siatki metalowe, siatki druciane, kanistry na paliwo, 7 maszyny rolnicze do robót ziemnych, budowlane dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i wentylatory, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, prądnice, urządzenia
do przenoszenia i transportu, automaty do sprzedaży, betoniarki, cylindry do silników, chłodnice do silników, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, drukarki 3D, dźwigi, elektromechaniczne
urządzenia do przyrządzenia napojów, elektryczne sokowirówki, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, filtry do oczyszczania
chłodzącego powietrza do silników, filtry do maszyn lub silników, frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki
kondensacyjne, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią maszyn
budowlanych, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice
cylindrów do silników, gwinciarki, hydrauliczne urządzenia do otwierania bądź zamykania drzwi i okien, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje
odsysające pył do czyszczenia, kable sterownicze do maszyn i silników,
klisze drukarskie, koła garncarskie, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta
szewskie [części maszyn], korby [części maszyn], kowarki, krajalnice
do chleba, kultywatory [maszyny], lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszynki do siekania mięsa, maszynowe
koła zamachowe, matryce drukarskie, mieszalniki, miksery elektryczne, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne,
młynki do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice [maszyny], noże
elektryczne, obudowy [części maszyn], odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odkurzacze, pasy do maszyn, przenośniki, przecinaki do maszyn, prasy [maszyny do celów przemysłowych], pompy [maszyny],
przesiewacze, przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie,
reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty [maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, ruchome chodniki,
ruchome schody, sieczkarnie, silniki do łodzi, silniki elektryczne inne
niż do pojazdów lądowych, smarownice [części maszyn], sprężyny
[części maszyn], stoły do maszyn, tokarki, tłumiki do silników, tłoki
[części maszyn lub silników], urządzenia do czyszczenia parowe,
ugniatarki mechaniczne, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do malowania, urządzenia do korkowania butelek, osie do maszyn, urządzenia do tarcia
warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, wytłaczarki, zawory [części maszyn lub silników], pralki, 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 sprzedające, części napędów i silników
pojazdów lądowych, pojazdów do poruszania się po wodzie oraz pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, akcesoria do odśnieżania pojazdów, kompresory powietrza do pojazdów, kabestany, odkurzacze do pojazdów, 8 narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki
do golenia, podnośniki, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy
komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do monitorowania niemowląt, głośniki samochodowe, akumulatory do pojazdów, samochodowe zestawy audio i stereo, autopiloty do statków,
kaski, prostowniki, anteny do pojazdów, nawigacja dla pojazdów, ładowarki do pojazdów, uchwyty do pojazdów, gniazda samochodowe,
gaśnice, czujniki, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, 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
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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, 10 urządzenia i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu,
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną,
instrumenty medyczne, aparaty i przyrządy medyczne, odzież medyczna i obuwie lecznicze, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, żarówki oświetleniowe
do pojazdów, przenośne lodówki, 12 pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części do pojazdów lądowych inne niż części napędów i silników, części do pojazdów
do poruszania się po wodzie inne niż części napędów i silników, części
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej
inne niż części napędów i silników, silniki do pojazdów lądowych,
do poruszania się po wodzie, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej,
zapalniczki samochodowe, bagażniki do pojazdów, zasłony samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, dziecięce foteliki do pojazdów, okładziny do pojazdów, knagi do łodzi, pióra wycieraczek, chlapacze do pojazdów,
kołpaki, kontenery do transportu zwierząt, ramki do tablic rejestracyjnych, wózki do pojazdów, zagłówki do pojazdów, łańcuchy samochodowe, poduszki na siedzenia samochodowe, ochraniacze na klamki
dla pojazdów, odbijacze do statków, urządzenia sterowe do pojazdów,
spadochrony do statków powietrznych, zaciski żeglarskie, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, 14 metale szlachetne i ich stopy, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary samochodowe, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, biżuteria i wyroby jubilerskie, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów
biurowych lub do celów domowych, materiały dla artystów i do rysowania, pędzle, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, 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, uszczelniające, materiały izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kufry, 19 materiały budowlane
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe siatki okienne, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, figurki i rzeźby z drewna, szkatułki, 21 grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego ze szkła, porcelany, ceramiki i kamionki, urządzenia
gospodarstwa domowego i urządzenia kuchenne takie jak: chlebowniki, przybory i naczynia kuchenne takie jak: zastawy kuchenne, figurki
ozdobne, flakony i wazony, misy, wazy, kieliszki, karafki, dzbanki, dzbany, patery, czarki, kufle, szklanki, salaterki, cukierniczki, podgrzewacze,
dozowniki, ozdoby na stół, stojaki na serwetki, podstawki, świeczniki,
pudełka i pudełeczka, pojemniki, bibeloty ze szkła, kamionki, ceramiki
i porcelany, w tym porcelany chińskiej, obrazy i malowidła ścienne
z porcelany i ceramiki, 22 liny i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze
i ich zamienniki, namioty i brezenty, żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, siatki ogrodowe, siatki z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, siatki wykonane z materiałów
innych niż metal i azbest, pakuły, dachy płócienne do statków, pokrowce na pojazdy, ożaglowanie, olinowanie, akcesoria holownicze do pojazdów, uszczelnienia włóknowe do statków, 23 przędza i nici dla włókiennictwa.
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(111) 307306
(220) 2017 08 08
(210) 475149
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) DECO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe,
dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe,
kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla
budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 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) 307307
(220) 2017 08 09
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) COFFEE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) coffee zone ROASTERY
(540)

(210) 475174

(531) 26.04.01, 26.04.13, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki do kawy, nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, kubki,
kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 30 aromaty kawowe, kawa,
napoje na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, napoje kawowe z mlekiem, substytuty kawy, herbata, napoje na bazie czekolady, przyprawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy.

(111) 307308
(220) 2017 08 09
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) COFFEE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Colori di Caffè
(540)

2505
(210) 475177

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.01.18, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki do kawy, nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, kubki,
kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 30 aromaty kawowe, kawa,
napoje na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, napoje kawowe z mlekiem, substytuty kawy, herbata, napoje na bazie czekolady, przyprawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy.
(111) 307309
(220) 2017 08 09
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) COFFEE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPERIORE
(540)

(210) 475180

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki do kawy, nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, kubki,
kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 30 aromaty kawowe, kawa,
napoje na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, napoje kawowe z mlekiem, substytuty kawy, herbata, napoje na bazie czekolady, przyprawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy.
(111) 307310
(220) 2017 08 09
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) VIN-KON SPÓŁKA AKCYJNA, Konin, PL.
(540) czerwona porzeczka półsłodkie szeptem
(540)

(210) 475189

Kolor znaku: ciemnofioletowy, czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.01, 25.07.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(111) 307311
(220) 2017 08 09
(210) 475192
(151) 2018 02 07
(441) 2017 09 25
(732) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Mamut. Poczęstuj się
(510), (511) 30 bułka tarta.
(111) 307312
(220) 2017 08 09
(210) 475193
(151) 2018 02 07
(441) 2017 09 25
(732) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Mamutki
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, jasnoróżowy,
pomarańczowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 bułka tarta.
(111) 307313
(220) 2017 08 09
(210) 475200
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 18
(732) DIAVGO PAVEL, Wiry, PL.
(540) TransFoam
(510), (511) 1 poliuretany, kleje i żywice poliuretanowe, powłoki poliuretanowe (inne niż farby), kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla
przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne
i syntetyczne nieprzetworzone, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, sole do celów przemysłowych, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, pianka poliuretanowa
półprzetworzona, 35 usługi sprzedaży towarów: budowlane materiały
metalowe i niemetalowe, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekrutacja personelu, rekrutacja, selekcja i rozmieszczanie personelu tymczasowego, kontraktowego oraz stałego, badania psychologiczne celem rekrutacji oraz oceny
personelu, biuro pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, diagnoza potencjału pracowników, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych,
pokazy towarów, handlowe wystawy oraz targi, 37 usługi izolacyjne,
instalacja materiałów izolacyjnych, 41 usługi szkolenia personelu,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, kształcenie
ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie
planów szkoleniowych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, doradztwo w zakresie edukacji lub
kształcenia, 42 usługi architektów, designerów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi inżynieryjne.
(111) 307314
(220) 2017 08 09
(210) 475202
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszków, PL.
(540) MONA FARBY PLASTELINY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.01.01
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(510), (511) 8 nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do papieru, nożyczki do użytku domowego, 16 materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, przybory szkolne [artykuły piśmienne], materiały piśmienne, artykuły papiernicze do pisania, artykuły biurowe, zestawy
piśmienne, zeszyty, papier i karton, papier milimetrowy, papier samoprzylepny, papier rysunkowy, bloki papierowe, bloki [artykuły papiernicze], kolorowy karton, brystol, materiały drukowane, notatniki, notesy, teczki papierowe, teczki na dokumenty, skoroszyty, segregatory,
kartki papieru [wkłady], bloczki do pisania, podkładki na biurko, książki
do malowania, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy,
modelina polimerowa, zestawy do malowania dla artystów, akwarele,
pudełka z farbami dla dzieci, pudelka z farbami i pędzlami, palety kolorów, palety dla malarzy, zestawy do malowania dla dzieci, miseczki
na farby wodne dla artystów, pędzle, pędzle artystyczne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki], kredki do kolorowania, ołówki,
ołówki do rysowania, ołówki kolorowe, ołówki węglowe, ołówki korekcyjne, ołówki automatyczne, grafity do ołówków, zestawy ołówków,
zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], flamastry, mazaki, pastele,
pastele olejne, pióra i długopisy, pióra wieczne, pióra żelowe, pióra kulkowe, długopisy kolorowe, markery, pisaki, gumki, gumki do ścierania,
gumki-nakładki na ołówek, temperówki, kleje do artykułów papierniczych, kleje do celów domowych, kleje w sztyfcie do celów piśmiennych, linijki, ekierki, kątowniki kreślarskie, cyrkle, szablony [artykuły
piśmienne], trójkąty stanowiące przyrządy do rysowania, krzywiki,
kątomierze, rylce do kopiowania rysunków, kreda, kreda kolorowa,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, piórniki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], wzory papierowe, wzory
do kalkowania, druki, reprodukcje graficzne, rysunki, kalendarze, katalogi, książki, podręczniki, śpiewniki, mapy, nalepki, naklejki, nakładki
do ołówków, bruliony, kołonotatniki, plastelina, pojemniki na artykuły
szkolne, kubki na wodę do malowania, pojemniczki do mycia pędzli
do malowania, masa plastyczna, kreda, kreda w sprayu, kredki żelowe,
farba w pędzelkach, farba witrażowa, kredki do malowania twarzy,
markery do skóry, markery do tkanin, piórniki jedno-, dwu-lub trzy-komorowe z wyposażeniem i bez wyposażenia, fartuszki ochronne
do malowania, 18 plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki na kółkach, tornistry szkolne, torby szkolne, torby uniwersalne, torby naramienne dla
dzieci, torby przenośnie, torby sportowe, torebki, saszetki biodrowe,
saszetki męskie, worki podróżne, worki, sakiewki, torby na obuwie, pokrowce [worki] na sprzęt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, 21 bidony [puste], pudełka śniadaniowe, pojemniki na kanapki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, przybory szkolne (artykuły piśmienne), materiały
piśmienne, artykuły papiernicze do pisania, artykuły biurowe, zestawy
piśmienne, zeszyty, papier i karton, papier milimetrowy, papier samoprzylepny, papier rysunkowy, bloki papierowe, bloki [artykuły papiernicze], kolorowy karton, brystol, materiały drukowane, notatniki, notesy, teczki papierowe, teczki na dokumenty, skoroszyty, segregatory,
kartki papieru [wkłady], bloczki do pisania, podkładki na biurko, książki
do malowania, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy,
modelina polimerowa, zestawy do malowania dla artystów, akwarele,
pudełka z farbami dla dzieci, pudelka z farbami i pędzlami, palety kolorów, palety dla malarzy, zestawy do malowania dla dzieci, miseczki
na farby wodne dla artystów, pędzle, pędzle artystyczne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki], kredki do kolorowania, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki kolorowe, ołówki węglowe, ołówki
korekcyjne, ołówki automatyczne, grafity do ołówków, zestawy ołówków, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], flamastry, pastele, pastele olejne, pióra i długopisy, pióra wieczne, pióra żelowe, pióra kulkowe, długopisy kolorowe, markery, pisaki, gumki, gumki do ścierania,
gumki-nakładki na ołówek, temperówki, kleje do artykułów papierniczych, kleje do celów domowych, kleje w sztyfcie do celów piśmiennych, linijki, ekierki, kątowniki kreślarskie, cyrkle, szablony [artykuły
piśmienne], trójkąty stanowiące przyrządy do rysowania, krzywiki,
kątomierze, rylce do kopiowania rysunków, kreda, kreda kolorowa,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, piórniki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], wzory papierowe, wzory
do kalkowania, druki, reprodukcje graficzne, rysunki, kalendarze, katalogi, książki, podręczniki, śpiewniki, mapy, nalepki, naklejki, nakładki
do ołówków, bruliony, kołonotatniki, plastelina, pojemniki na artykuły
szkolne, kubki na wodę do malowania, pojemniczki do mycia pędzli
do malowania, masa plastyczna, kreda, kredki żelowe, farba w pędzelkach, farba witrażowa, kredki do malowania twarzy, markery do skóry,
markery do tkanin, nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do papieru,
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nożyczki do użytku domowego, plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki
na kółkach, tornistry szkolne, torby szkolne, torby uniwersalne, torby naramienne dla dzieci, torby przenośnie, torby sportowe, torebki,
saszetki biodrowe, saszetki męskie, worki podróżne, worki, sakiewki,
torby na obuwie, pokrowce [worki] na sprzęt, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, piórniki jedno-,
dwu-lub trzy-komorowe z wyposażeniem i bez wyposażenia, fartuszki, bidony [puste], pudełka śniadaniowe, pojemniki na kanapki, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży.

(111) 307315
(220) 2017 08 10
(210) 475203
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) KRAWCZYK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE KLINAR, Człuchów, PL.
(540) KLINAR
(510), (511) 17 izolatory, materiały do izolacji, guma do izolacji
dźwiękowej, wata szklana do izolacji, taśma kauczukowa do izolacji,
materiały wypełniające, folie uszczelniające i folie izolacyjne, taśmy
uszczelniające, materiały dźwiękoszczelne, taśmy klejące stosowane w przemyśle, materiały do uszczelniania okien i drzwi, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, wkłady ociepleniowe
do profili okiennych i drzwiowych, 19 niemetalowe parapety okienne, progi i parapety z materiałów niemetalowch, profile niemetalowe do budownictwa, profile panelowe z materiałów niemetalowych,
profile podparapetowe, profile podokienne, profile drzwiowe, listwy
niemetalowe, listwy budowlane, listwy podokienne, niemetalowe
bloki konstrukcyjne, 37 usługi budowlane, konsultacje budowlane,
izolowanie budynków, montaż drzwi i okien.
(111) 307316
(220) 2017 08 10
(210) 475214
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, PL.
(540) PORTA DRZWI SALON od NOWA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 24.17.01, 26.05.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub
foliach: książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz,
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych,
marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet i sieci
komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia
zamówienia oraz zakupu na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria
do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 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, pośrednictwo handlowe.
(111) 307317
(220) 2017 08 10
(210) 475215
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, PL.
(540) PORTA SALON od NOWA
(510), (511) 16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub
foliach: książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, in-
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formatory, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz,
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych,
marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet i sieci
komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia
zamówienia oraz zakupu na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria
do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 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, pośrednictwo handlowe.

(111) 307318
(220) 2017 08 10
(210) 475218
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, PL.
(540) PORTA DRZWI SALON od NOWA
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, czarny, biały
(531) 24.17.01, 26.05.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub
foliach: książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz,
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych,
marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet i sieci
komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia
zamówienia oraz zakupu na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria
do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 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, pośrednictwo handlowe.
(111) 307319
(220) 2017 08 10
(210) 475219
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRAUMUSCOL
(510), (511) 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty lecznicze do celów weterynaryjnych, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze.
(111) 307320
(151) 2018 02 08

(220) 2017 08 10
(441) 2017 09 25

(210) 475221
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(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy
(531) 02.09.14, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego,
detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze stosowane
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania naczyń
i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i deodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek,
mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, preparaty
do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone ściereczki
do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania,
preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty
do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone w sklepach stacjonarnych oraz
internetowych, w zakresie następujących produktów: folie metalowe
do zawijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek z tektury,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, karty indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki
do książek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty,
okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier toaletowy, papier
w arkuszach, papier pergaminowy, pojemniki na śmietanę papierowe,
taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne
do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materiałów papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki
w kształcie stożka, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, segregatory, serwetki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papieru
lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby tekturowe, papierowe
serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru
lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki papierowe do odkurzaczy, zasłony papierowe,
osłony na doniczki z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy,
foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki
toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku
domowego, kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub
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tworzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb,
pojemniki na słodycze, pokrowce na deski do prasowania, pudełka
do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali
szlachetnych, rękawice do prac domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne
do wyrobów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku
domowego, detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania
do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i deodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek
do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń, preparaty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone
chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego,
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania
plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia.

(111) 307321
(220) 2017 08 10
(151) 2018 02 08
(441) 2017 09 25
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NATURA FOOD BIO
(540)

(210) 475222

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe
dania z mięsa, zupy i wywary, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery
owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału,
produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, mąka, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej
i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe
i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania
gotowe i wytrawne przekąski, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny,
słodkie polewy i nadzienia, syropy i melasa, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam
jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do pro-
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dukcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie,
napoje na bazie orzechów i soi.

(111) 307322
(220) 2017 08 10
(151) 2018 02 08
(441) 2017 09 25
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NATURA FOOD
(540)

(210) 475223

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.20, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe
dania z mięsa, zupy i wywary, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery
owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału,
produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, mąka, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej
i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe
i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania
gotowe i wytrawne przekąski, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny,
słodkie polewy i nadzienia, syropy i melasa, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam
jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie,
napoje na bazie orzechów i soi.
(111) 307323
(220) 2017 08 10
(210) 475224
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) miami
(510), (511) 32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi.
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przynęty stosowane w wędkarstwie, spławiki, sprzęt wędkarski, torby na sprzęt wędkarski, sprzęt stosowany w wędkarstwie, wabiki dla
rybołówstwa, wabiki wędkarskie, wędki, wiecieże stosowane jako pułapki na ryby, zapachowe przynęty stosowane w wędkarstwie, 31 algi
spożywcze dla ryb, drożdże jako pasza dla ryb, karmy i pasze dla ryb,
kiełki pszenicy jako karma dla ryb, pokarm dla ryb, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla ryb, przynęty dla wędkarstwa, spożywcze pasze wzmacniające dla ryb, wodorosty spożywcze dla ryb, żywe przynęty dla wędkarstwa, 35 usługi w zakresie
badań marketingowych, badania rynku, doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą
i handlową, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, organizowania wystaw i targów w celach reklamowych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich sprzętu wędkarskiego i karmy dla ryb
z wyłączeniem ich transportu, reklamy oraz jej prowadzenie za pomocą sieci komputerowej, reklamy ogłoszeniowej.

(111) 307325
(220) 2017 08 16
(210) 475414
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, PL.
(540) EUROTAPE
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne i taśmy elastyczne do użytku
domowego lub biurowego.
(111) 307326
(220) 2017 08 17
(210) 475450
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) FitPark Park wodny
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness
klubów, sport i fitness, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną, usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń
fizycznych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej,
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, organizowanie i prowadzenia warsztatów (szkolenia), świadczenie usług sportowych, w tym usługi fitness, siłowni,
zajęć tanecznych, szkoły sportów walki i innych zajęć o charakterze
ruchowym dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

(111) 307324
(220) 2017 08 16
(210) 475409
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) LELEK BARTOSZ FEEDER BAIT POLSKA, Rzeszów, PL.
(540) FEEDER BAIT FB
(540)

(111) 307327
(220) 2017 08 18
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) YOUR DIAMOND STORY
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 28 haczyki wędkarskie, linki i żyłki wędkarskie, podbieraki stosowane w wędkarstwie, przynęty do rybołówstwa, sztuczne

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01

(210) 475475
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(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz
figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, 35 usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły,
metale szlachetne i półszlachetne, ich stopy oraz imitacje, monety,
ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, usługi sprzedaży towarów: zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, akcesoria do biżuterii oraz przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, usługi sprzedaży towarów: walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
parasole, parasolki, parasole przeciwsłoneczne, laski, skóra i imitacje skóry, materiał skórzany, usługi sprzedaży towarów: skórzane
nici, sznurowadła skórzane, opaski skórzane, paski naramienne, etui,
futerały, artykuły i komplety podróżne, skórzane okładziny i wykończenia do mebli, skórzane paski, pasy i rzemyki, skórzane smycze,
pudełka i pudła ze skóry, sakwy, sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi
doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów,
dekoracja wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych,
usługi agencji importowo-eksportowych.

(111) 307328
(220) 2017 08 18
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) FRUIT-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobiecin, PL.
(540) FrutiGO
(540)

(210) 475479

Kolor znaku: ciemnoczerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce przetworzone, gotowane owoce, owoce marynowane, owoce konserwowane, warzywa, mrożone owoce, suszone owoce, owoce w puszkach, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywa przetworzone, warzywa mrożone, warzywa
konserwowane, warzywa gotowane, warzywa suszone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 32 napoje owocowe i soki owocowe, skoncentrowane soki
owocowe, mieszane soki owocowe, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, soki warzywne.
(111) 307329
(220) 2017 08 18
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) EDIBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Moda na robótki
(540)

(210) 475480

(531) 02.09.01, 09.01.07, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje periodyczne, publikacje periodyczne drukowane, publikacje periodyczne elektroniczne, publikacje drukowane, periodyki, czasopisma, dzienniki, gazety, czasopisma branżowe,
broszury, druki, papier i karton, katalogi, kalendarze, grafiki, albumy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, artykuły introligatorskie, fotografie, papeteria, czcionki drukarskie, prospekty, katalogi,
kalendarze, afisze, almanachy, notesy, obrazy, 41 wydawanie gazet,
czasopism, katalogów, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie zdjęć w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie
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konferencji, kongresów i seminariów, świadczenie usług rozrywkowych, organizowanie konkursów, loterii, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, edukacja i nauczanie.

(111) 307330
(220) 2017 08 21
(210) 475503
(151) 2018 01 19
(441) 2017 09 25
(732) POLIFARB-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) STAL-KOR
(510), (511) 2 oleje antykorozyjne, farby antykorozyjne, preparaty
gruntujące antykorozyjne, farby do pokrywania powierzchni skorodowanych, preparaty gruntujące do powierzchni skorodowanych,
gruntoemalie na rdzę.
(111) 307331
(220) 2017 08 21
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) KRAJEWSKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) KLINIKA KRAJEWSKI
(540)

(210) 475508

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie immunologii,
doradztwo w zakresie urody, fizjoterapia, implantacja (wszczepianie)
włosów, informacja medyczna, kliniki medyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, konsultacje medyczne, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera,
kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowe usuwanie grzyba
palców nóg, laserowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie tatuaży,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie alergii, leczenie
kosmetyczne grzyba palców nóg, leczenie w zakresie kontroli wagi
ciała, manicure, masaż, medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, odbudowa włosów, opieka medyczna i zdrowotna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, pielęgnacja urody, planowanie i nadzorowanie diety, pomoc medyczna,
poradnictwo medyczne, poradnictwo dietetyczne, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane
z dietą, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medyczn
przeprowadzanie diagnozy chorób, salony piękności, świadczenie
usług medycznych, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji
zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy
ciała, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi,
usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi badań krwi,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze dotyczące
odżywiania, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze dotyczące urody,
usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze
związane z dietą, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usłu-
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gi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi drenażu limfatycznego, usługi ginekologiczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone
dla pacjentów, usługi klinik medycznych, usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
laserowego usuwania owłosienia, usługi laserowej korekty wzroku,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
usługi lekarskie, usługi manicure i pedicure, usługi medyczne, usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie
pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem kom usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi,
usługi mikrodermabrazji, usługi opieki zdrowotnej, usługi pedicure,
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pomocy medycznej,
usługi poradnictwa medycznego, usługi prywatnych szpitali, usługi
spa, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających,
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie
leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie naciągania
skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi zabiegów na cellulitu,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów
pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, wykonywanie badań
medycznych, wynajem sprzętu do celów medycznych, wynajem
sprzętu do pielęgnacji skóry, wypożyczanie instrumentów medycznych, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, wypożyczanie
sprzętu medycznego, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi
pielęgnacji urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

(111) 307332
(220) 2017 08 21
(210) 475513
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) DOROŻAŁA SEWERYN ES MEDICAL, Gliwice, PL.
(540) VenoMAX
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 01.13.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji murów
z wyjątkiem farb i olejów, środki chemiczne do czyszczenia kominów, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego, katalizatory chemiczne, preparaty
do klarowania, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, preparaty chemiczne do kondensacji, substancje odczynnikowe pochłaniające gazy, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach
produkcyjnych, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, plastyfikatory, przeciwwilgociowe preparaty
stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty do usuwania
smarów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do spawania, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty
do utwardzania metali, 19 powierzchnie asfaltowe, belki niemetalowe, boazerie, drewno budowlane, płyty niemetalowe budowlane,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, powłoki cementowe ognioodporne, krokwie dachowe, dachówki niemetalowe,
drewniane deski podłogowe, materiały wiążące do naprawy drogi,
futryny niemetalowe drzwiowe, ościeżnice niemetalowe drzwiowe,
okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, dźwigary niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, ganki
niemetalowe, kamienie żaroodporne, obudowy kominków, kominy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, nawierzchnie
tłuczniowe, parkiety, parkany niemetalowe, schody niemetalowe,
szalunki niemetalowe do betonu, okna witrażowe, zaprawy budowlane, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacji handlowej,

Kolor znaku: zółty, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy
lecznicze.
(111) 307333
(220) 2017 08 21
(210) 475522
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Power Up
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.02

(111) 307334
(220) 2017 08 21
(210) 475528
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) PALACE Jan Klemens
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, granatowy, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 02.01.05, 07.15.22
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 307335
(220) 2017 08 21
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) WAR-REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garwolin, PL.
(540) REMEDIUM CHEMIA BUDOWLANA
(540)

(210) 475529
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agencji importowo-eksportowej, analizy kosztów, oferowanie w mediach produktów budowlanych dla detalicznego handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach informacji
konsumenckiej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych jak
ulotki, prospekty, druki, próbki, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 37 prowadzenie usług w zakresie: budowy i naprawy magazynów, budowy
pawilonów i sklepów targowych, wynajem budowlanego sprzętu,
budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne w zakresie
budownictwa, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
izolowanie budynków, montaż i naprawy instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, murowanie, nadzór budowlany, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, rozbiórka budynków, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed wilgocią w budownictwie.

(111) 307336
(220) 2017 08 21
(210) 475534
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) GOFIN WYDAWNICTWO PODATKOWE www.gofin.pl Dodatek
nr 28 WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE
(540)
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danych, testowanie sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, analizy systemów komputerowych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów administracyjnych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
wyświetlania i przechowywania danych.

(111) 307338
(220) 2017 08 21
(210) 475538
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) BARTKÓW MARIA, BARTKÓW WINICJUSZ 100% SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin, PL.
(540)
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 14 biżuteria, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy.
(111) 307339
(220) 2017 08 22
(210) 475549
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIKI ZDROWIA, Warszawa, PL.
(540) LeanOZ
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

Kolor znaku: czerwony, biały, szary, czarny, różowy
(531) 20.07.02, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, periodyki,
czasopisma, książki, podręczniki, broszury, prospekty, biuletyny,
katalogi, publikacje drukowane, albumy, kalendarze, inne publikacje, zeszyty, obwoluty, zakładki do książek, druki, materiały introligatorskie, oprawy książek, segregatory na dokumenty, 38 łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych.
(111) 307337
(220) 2017 08 21
(210) 475537
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) GALACH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALACH CONSULTING
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, fioletowy, biały
(531) 16.01.04, 16.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 testowanie komponentów, testowanie urządzeń,
testowanie komputerów, testowanie bezpieczeństwa produktów,
testowanie sprzętu informatycznego, testowanie sprzętu komputerowego, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie
programów komputerowych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, testowanie systemów elektronicznego przetwarzania

(111) 307340
(220) 2017 08 22
(210) 475558
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) KOWALUK GRZEGORZ, Lublin, PL.
(540) SHOOTER READY
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, obozy sportowe, edukacja sportowa, zajęcia sportowe, sędziowanie sportowe, usługi sportowe,
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, usługi klubów sportowych, kursy szkoleniowe,
prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 307341
(220) 2017 08 22
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) UTECH TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) UT UTECH TECHNICS
(540)

(210) 475560

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 07.15.22, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe, badania w dziedzinie
mechaniki, inżynieria techniczna, projektowanie i ulepszanie maszyn
i urządzeń w zakresie hydrauliki siłowej, automatyki przemysłowej,
centralnego smarowania, projektowanie układów napędów i sterowań hydraulicznych, elektrohydraulicznych, pneumatycznych, elektropneumatycznych, elektromechanicznych, badania w dziedzinie
mechaniki maszyn i urządzeń, projektowanie systemów sterowania
maszyn i urządzeń. opracowywanie projektów technicznych.
(111) 307342
(220) 2017 08 22
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) TECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września, PL.

(210) 475563
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(540) TECHPAK
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, tektura, papier,
papier offsetowy, karton, przemysłowy papier i karton, papier zabezpieczony, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały
opakowaniowe wykonane z tektury, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, arkusze do pakowania z papieru, rolki kartonowe,
opakowania kartonowe, pudła opakowaniowe [kartonowe], pudła
papierowe, pojemniki z tektury falistej, torby papierowe, tuby z tektury, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, materiały drukowane, drukowany materiał
promocyjny, 20 plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, standy wystawowe, składane stoiska ekspozycyjne, 40 obróbka i przetwarzanie papieru, drukowanie, drukowanie offsetowe,
42 usługi projektowania, usługi projektowania na zamówienie, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie
materiałów drukowanych, usługi graficzne.

2513

soja konserwowana spożywcza, proteiny spożywcze, koncentraty
zup, kostki rosołowe, buliony, 30 aromaty (preparaty do żywności),
esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejków esencyjnych, gałka muszkatołowa, glukoza do celów
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, goździki, imbir, kurkuma
do żywności, pasta z soi, pieprz, przyprawy, mieszanki przypraw, paniery suche i mokre do mięs i warzyw, kompletne systemy panierujące do mięs i warzyw, przyprawy korzenne, preparaty do zmiękczania
mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, sosy, sosy
pomidorowe, solanki, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, szafran, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, zioła konserwowane, 37 usługi dotyczące
instalacji, konserwacji i naprawy maszyn do przeróbki i/lub obróbki
mięs i wędlin oraz maszyn do nadziewania, kapslowania, opakowywania kiełbas oraz wszelkiego rodzaju maszyn stosowanych w przemyśle mięsnym i spożywczym, 40 konserwowanie żywności, wędzenie mięs i żywności.

(111) 307345
(220) 2017 08 23
(210) 475636
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, PL.
(540) MALAGA SANCHEZ HERMANOS
(540)

(111) 307343
(220) 2017 08 22
(210) 475594
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TECHEM SA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 6 aluminiowe czyszczące obiektowe wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne z wkładami szczotkowymi i/lub tekstylnymi
i/lub gumowymi, 27 niemetalowe płyty wycieraczkowe wewnętrzne
i zewnętrzno-obiektowe z wkładami szczotkowymi i/lub tekstylnymi
i/lub gumowymi.
(111) 307344
(220) 2017 08 23
(210) 475611
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) PROMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) promar więcej niż standard
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 bakteriostatyki dla przemysłu spożywczego, preparaty, substancje chemiczne do konserwowania żywności, chemiczne
środki przedłużające trwałość produktów spożywczych, 7 maszyny
do wyrabiania kiełbas, krajalnice, maszyny do siekania mięsa, rozdrabniacze do celów przemysłu mięsnego, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 18 oploty i osłonki dla przemysłu
spożywczego, w tym do wyrobów wędliniarskich i serów, wykonane
z tworzyw sztucznych i syntetycznych, siatki dla przemysłu spożywczego, w tym do wyrobów mięsnych, wędliniarskich i serów, wykonane ze sznurka z włókien naturalnych i syntetycznych, siatki elastyczne
i nieelastyczne stosowane w przemyśle spożywczym, 29 konserwowane, suszone lub gotowane warzywa, konserwowane, suszone lub
gotowane owoce, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby,
mięso, drób, dziczyzna, kiełbasy, przetworzone ryby i owoce morza,
wszystkie ww. produkty także w formie ekstraktów, zup, galaretek,
past, konserw, dań gotowych, głęboko mrożonych lub w proszku,

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.01, 02.01.01, 02.01.05, 06.07.25
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe.
(111) 307346
(220) 2017 08 23
(210) 475637
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, PL.
(540) ORIGINAL AREOS GREEK SPIRIT PREMIUM GREEK SPIRIT
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, czerwony, złoty, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 24.01.05, 01.01.05, 02.03.04,
02.03.26, 05.13.08
(510), (511) 33 brandy, napoje alkoholowe.
(111) 307347
(220) 2011 09 26 K
(151) 2017 02 08
(441) 2014 05 26
(732) Adam Opel AG,, DE.

(210) 427341
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(540) ADAM
(510), (511) 9 podkładki pod mysz, nośniki danych (puste), wyposażenie nawigacyjne dla pojazdów (komputery pokładowe), instrumenty nawigacyjne, akcesoria do sprzętu nawigacyjnego, czyli CD
nawigacji i programy nawigacyjne.
(111) 307348
(220) 2017 04 13
(151) 2018 04 04
(441) 2017 11 27
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) player MOTO
(540)

(210) 470447

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.01, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 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, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 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, transmisja przez telewizję kablową, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, zlecenia przywoławcze, 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
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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 telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu obrazu i dźwięku łącznie
z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej
automatycznej selekcji programów które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, urządzeń do kodowania dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak
również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej
sieci, transmisja treści audio i wideo na żądanie, wysyłanie treści audio i wizualnych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 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 online, 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 sportowych, edukacyjnych i kulturalnych,
organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa gier prowadzonych w systemie on-line, za pomocą sieci komputerowych,
Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, 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, wypożyczanie nagrań wideo, nagranych taśm wideo, cyfrowych dysków wideo, nagrań multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagranych taśmy wideo, cyfrowych dysków wideo za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie strony internetowej
oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz
informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, 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
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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 osób trzecich, 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
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi 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 dla osób trzecich, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób
trzecich, udzielanie informacji w zakresie elektroniki użytkowej.

(111) 307349
(220) 2017 07 13
(151) 2018 01 16
(441) 2017 08 16
(732) MATRACKI ROBERT MAGDA, Kraków, PL.
(540) DIRECT CARGO
(540)

(210) 474047

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów przewożonych drogą morską, usługi w zakresie konsultacji związanych
z finansowaniem przewozu towarów, zawieranie ubezpieczeń transportowych, 39 spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską,
spedycja ładunku drogą morską, spedycja towarów drogą lądową,
spedycja pomiędzy portami morskimi, pośrednictwo frachtowe, usługi maklerstwa frachtowego, obsługa ładunków i usługi frachtowe,
usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, logistyka transportu, transport, transport lądowy, transport ładunków,
transport morski, transport wodny, transport drogowy, transport lotniczy, transport powietrzny, transport towarów, transport samochodowy, transport statkami, transport paczek, organizowanie transportu,
maklerstwo transportowe, usługi transportowe, transport drogowy
ładunków, transport samochodami ciężarowymi, transport ładunków
statkiem, transport towarów statkiem, usługi transportu drogowego,
usługi transportu ładunków, usługi pośrednictwa transportowego,
transport ładunku drogą lądową, usługi transportu drogowego ładunków, odbiór transport i dostawa towarów, profesjonalne doradztwo
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w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu,
przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi przewozu, usługi przewoźnika, przewóz samochodami ciężarowymi, fracht
[przewóz towarów], usługi przewozu ładunków, usługi przewozowe
towarów, usługi przewozu drogowego kontenerów, przechowywanie
ładunku przed przewozem, usługi przewozu towarów drogą morską,
usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, doręczanie paczek
przez kuriera, dostawa przesyłek, dostawa przedmiotów wartościowych, dostawa towarów, dostawa towarów poprzez kuriera, ekspresowa dostawa towarów, odbieranie i dostarczanie paczek i towarów,
organizacja dostarczania towarów, dostarczanie przesyłek, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi dostarczania ładunków, usługi
dostawcze, usługi doręczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie
dotyczące towarów, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi
odbierania paczek, usługi przewozu paczek, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie].

(111) 307350
(220) 2017 09 18
(210) 476633
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) PRAGŁOWSKA MAŁGORZATA, Stara Wieś, PL.
(540) HERDADE DAS ROMEIRAS
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 07.01.09, 24.01.05, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki
przetworzone.
(111) 307351
(220) 2017 09 25
(210) 476837
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) TETZLAFF MARTIN, Katowice, PL.; KINDERMAN-TETZLAFF
MARTYNA, Katowice, PL.; BADURA JAN, Katowice, PL.
(540) ZŁOMBOL
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
kalendarze, karty pocztowe, mapy geograficzne, pióra i długopisy
[artykuły biurowe], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 25 bluzy
dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, koszulki z krótkim rękawem, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 informacja
o transporcie, logistyka transportu, przewożenie, rezerwacja miejsc
na podróż, transport pasażerski, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 41 organizowanie balów, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka].		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 307352
(220) 2017 09 28
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) fixly
(540)

(531) 27.05.01

(210) 477019
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(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb,
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami
danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania
dźwięku, obrazów i danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, oprogramowanie
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu
z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 reklama, działalność gospodarcza polegająca na umożliwianiu dostawcom usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, skomputeryzowane gromadzenie indeksów
klientów oraz sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej oraz kompilacja, zarządzanie i systematyzacja
danych (związanych z działalnością gospodarczą lub innych), usługi
handlu elektronicznego polegające na umożliwianiu dostawcom
usług pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, udostępnianie
internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej,
usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, usługi badania rynku, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania dla abonentów, usługi przechowywania i przetwarzania
danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu do stron internetowych i baz danych, usługi przesyłania danych (włączając usługi
poczty elektronicznej), zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi komunikacji za pomocą głosu, danych,
dźwięku i obrazu, usługi komunikacji multimedialnej, transmisja,
udostępnianie i wyświetlanie informacji do celów biznesowych lub
domowych z komputerowego banku danych, udostępnianie stron
internetowych, udostępnianie forów i portali, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie i rozpowszechnianie informacji na temat wyżej wymienionych
usług, 42 usługi projektowania (włączając projektowanie stron internetowych), tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie indeksów stron internetowych oraz źródeł informacji,
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów,
instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach
dla stron internetowych osób trzecich, usługi informacyjne zawarte
w tej klasie.

(111) 307353
(220) 2017 09 28
(210) 477020
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) SHANGHAI DIESEL ENGINE CO., LTD., Shanghaj, CN.
(540) SDEC POWER
(540)

(531) 28.03.99, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 7 silniki spalinowe wewnętrznego spalania, silniki Diesla, silniki benzynowe, generatory elektryczności, silniki do statków,
maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny i urządzenia załadowcze,
maszyny i urządzenia do robót ziemnych, koparki, walce drogowe,
części i akcesoria do silników Diesla.
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(111) 307354
(220) 2017 10 31
(210) 478478
(151) 2018 04 04
(441) 2017 12 11
(732) DESTRUCTIVE CREATIONS J. ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Gliwice, PL.
(540) ANCESTORS LEGACY
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 24.15.02, 24.15.21, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowane gier komputerowych do pobrania
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [software ładowalny], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [software], gry wideo
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 25 odzież, w tym T-shirty oraz nakrycia
głowy, opaski, daszki, chusty, bandamy z nadrukami reklamowymi,
41 usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier
nie do pobrania, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi
do gier, udostępnianie informacji on-line na temat strategii gier komputerowych i wideo oraz powiązanych produktów.
(111) 307355
(220) 2017 08 23
(210) 475638
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) INTER TAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BINDA ILONA, BINDA MATEUSZ INTER
TAP SPÓŁKA CYWILNA, Pisarzowice, PL.
(540)		
INTER TAP
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów tapicerskich w szczególności poliestru, polichlorku winylu PCV, poliuretanu
PUR, filcu, skóry naturalnej, sprzedaż hurtowa i detaliczna klei tapicerskich, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w tapicerstwie.
(111) 307356
(220) 2017 08 24
(210) 475699
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 09
(732) BRUSS TOMASZ MEDIAFARM, Warszawa, PL.
(540) MEDIAFARM
(510), (511) 35 reklama, usługi świadczone przez podmioty zajmujące się reklamą, agencje reklamowe, reklama internetowa, reklama
programmatic (reklama emitowana w oparciu o profil lub historię zachowań internauty), reklama PPC (reklama rozliczana za kliknięcia), reklama PPA (reklama rozliczana za wykonaną akcję), wideo on demand
(na żądanie), reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama wideo w internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, bezpośrednia reklama pocztowa,
reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, usługi w zakresie
zintegrowanych rozwiązań reklamowych w serwisach dziecięcych,
usługi w zakresie kampanii display w serwisach internetowych, usługi w zakresie reklamy pre-roll w serwisach VOD, serwisach tematycznych i na blogach, serwisach premium (polskie IP) oraz w polskich
serwisach skierowanych do dzieci, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich,
różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów
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w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public
relations, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, impresariat w działalności artystycznej,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych ,poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, 38 agencje informacyjne, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, usługi w zakresie
wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 41 edukacja, 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, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów,, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi gier
oferowane w systemie online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie taśm wideo, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 42 badania naukowe, chmura obliczeniowa, wynajmowanie serwerów WWW, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(111) 307357
(220) 2017 08 24
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 09
(732) SKWARŁO ZYGMUNT, Rzeszów, PL.
(540) C Power
(540)
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przycinarki do żywopłotów, narzędzia pneumatyczne, pneumatyczne wkrętaki, pneumatyczne narzędzia do wbijania gwoździ, sprężarki powietrzne, przenośne źródła energii elektrycznej z napędem
spalinowym, agregaty prądotwórcze, bruzdownice, gwintownice,
gwoździarki, opalarki, zacieraczki, zakrętarki, giętarki, zaciskarki,
zszywacze, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, brzeszczoty,
frezy, gwintownice, grzechotki, kamienie ścierne, kamienie szlifierskie, klucze, mieszadła, młotki, narzędzia ścierne, piły, podnośniki,
przecinarki, przyrządy do cięcia, ściernice, wiertła, tarcze tnące, tarcze szlifierskie, tarcze ścierne, tarcze do polerowania.

(111) 307358
(220) 2017 08 24
(210) 475671
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 09
(732) ECOCARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Energopal EKOGROSZEK
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie
reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, gromadzenie w jednym
miejscu towarów w celach eksploatacyjnych i sprzedaży, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów
oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki zwłaszcza worki.
(111) 307359
(220) 2017 08 24
(210) 475672
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 09
(732) ECOCARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) sunflower PELLET
(540)

(210) 475670

Kolor znaku: czerwony, ciemnogranatowy, biały
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym: wiertarki, wiertarki udarowe, wkrętarki, wiertarko-wkrętarki,
wiertarko-wkrętarki udarowe, wkrętaki, szlifierki, szlifierki kątowe,
szlifierki proste, szlifierki do pracy na mokro, szlifierki do kamienia,
szlifierki do betonu, szlifierki do płaszczyzn, mini-szlifierki, szlifierki
tarczowe, szlifierki stołowe, szlifierki taśmowe, szlifierki do drewna,
polerki, młoty, młoty udarowe, młoto-wiertarki, młoty wyburzeniowe, młoty obrotowe, równiarki do betonu, piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły taśmowe, pilarki, przecinarki, obcinarki, okrawarki, nożyce, nożyce wibracyjne, strugarki, wyrzynarki, grzbietnice, frezarki,
frezy kształtowe, ostrzałki narządzi, mieszarki, mieszalniki, mieszarki
do płynów, kruszarki, skrobaki, klucze udarowe, dmuchawy, odkurzacze, maszyny do obróbki drewna, strugarki wzdłużne, dłutownice łańcuszkowe, bezsznurowe narzędzia o napędzie elektrycznym,

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 materiały palne wytworzone z drewna i roślin energetycznych, brykiety materiałów palnych, wióry i odpady drzewne, biopaliwa, brykiety drzewne, granulki drzewne do ogrzewania [paliwo],
paliwo do grilla z wiórów drzewnych, patyczki drewniane na podpałkę, podpałki [drewno na rozpałkę], polana do palenia w kominku, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, wióry
drewniane do wędzenia żywności, wióry drewniane do użytku jako
paliwo, wióry drewniane do wędzenia i przyprawiania żywności.
(111) 307360
(220) 2017 08 24
(210) 475677
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) INPLUS ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) inplan
(540)

(531) 26.11.09, 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług
reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku,
badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja
personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo
finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym,
prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy
dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny
dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, prowadzenie
rozliczeń pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji
pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości,
pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyce-
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ny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym .

(111) 307361
(220) 2017 08 24
(210) 475695
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 19.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, . 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) 307362
(220) 2017 08 24
(210) 475696
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex ZATOKI caps
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, żółty, biały
(531) 19.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, 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
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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) 307363
(220) 2017 08 24
(210) 475697
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex HOT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, 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) 307364
(220) 2017 08 25
(210) 475802
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) PARCHAN MACIEJ DETAILING MAFIA, Stara Wieś, PL.
(540) Detailing MAFIA
(540)

(531) 09.07.25, 23.03.05, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi,
aukcje samochodowe, 37 czyszczenie i mycie samochodów, konserwacja i naprawa pojazdów, malowanie pojazdów, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, odświeżanie lakieru samochodu, polerowanie [czyszczenie] pojazdów, polerowanie
i nadawanie połysku, odnawianie pojazdów, remont pojazdów, usługi
warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych,
instalowanie wyposażenia samochodowego, instalacje wnętrz samo-
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chodowych na zamówienie, montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, regulacja [tuning] pojazdów, zabezpieczanie antykorozyjne
pojazdów silnikowych, zabezpieczanie przed korozją, nakładanie farb
antykorozyjnych na pojazdy, usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed korozją, naprawa i konserwacja motocykli, naprawa karoserii
samochodowych, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów
silnikowych, organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, instalowanie szyberdachów, usługi w zakresie konserwacji okien
w pojazdach, usługi w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów,
dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, usługi myjni pojazdów, czyszczenia tapicerki, naprawa i konserwacja tapicerki, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, czyszczenie i pielęgnacja tkanin,
tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów,
41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe
związane z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, usługi instruktażowe w zakresie naprawy pojazdów,
organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach rozrywkowych.

(111) 307365
(220) 2017 08 25
(210) 475812
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA PIECZONY LEKKO PIKANTNA BARBECUE CHICKEN
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (SLIGHTLY HOT)
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, ciemnożółty, czerwony, biały,
czarny, zielony, jasnozielony, szary
(531) 05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.20, 11.03.05, 25.01.15,
27.05.01, 11.03.18, 29.01.15
(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 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) 307366
(220) 2017 08 25
(210) 475821
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 23
(732) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, PL.
(540) eurochemia
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.05.08, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów
do mycia i czyszczenia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług
reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych,
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla
celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach
sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi
reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 45 usługi prawne,
przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, udzielanie licencji
na prawa własności intelektualnej, w szczególności licencjonowanie
znaków towarowych.

(111) 307367
(220) 2017 08 25
(210) 475823
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 23
(732) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, PL.
(540) edg europe distribution group
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.05.08
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów
do mycia i czyszczenia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie za-
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mówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług
reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych,
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla
celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach
sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi
reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 45 usługi prawne,
przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, udzielanie licencji
na prawa własności intelektualnej, w szczególności licencjonowanie
znaków towarowych.

(111) 307368
(220) 2017 08 25
(210) 475829
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, PL.
(540) TRADEMARKS SOLUTION
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów
do mycia i czyszczenia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług
reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych,
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
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danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla
celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach
sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi
reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 45 usługi prawne,
przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, udzielanie licencji
na prawa własności intelektualnej, w szczególności licencjonowanie
znaków towarowych.

(111) 307369
(220) 2017 08 28
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 09
(732) DZIURKOWSKI PAWEŁ, Wrocław, PL.
(540) ORIENTUJ SIĘ
(540)
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elektronicznych [nie do pobrania], usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych.

(111) 307371
(220) 2017 09 01
(210) 476052
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) ACIDOLAC – przyjaciel Twoich jelit
(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) 307372
(220) 2017 09 04
(210) 476111
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) DAROSZEWSKA KAMILLA ANNA WELLBEING PROJECT,
Bydgoszcz, PL.
(540) WELLBEING OPTIONS
(540)

(210) 475890

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.20, 08.07.03, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe; usługi kawiarni, stołówek; obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem; usługi kateringowe.
(111) 307370
(220) 2017 08 31
(210) 476024
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) INTERNATIONAL COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LUZ BLUES
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 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, nagrane płyty kompaktowe CD i DVD,
urządzenia do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku,
35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania opinii publicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna,
41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji

Kolor znaku: czerwony, różowy, zielony, niebieski,
pomarańczowy, żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.15
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 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, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 307373
(220) 2017 09 04
(210) 476127
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) VIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) VIPPO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.10
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, aplikacje mobilne,
oprogramowanie i programy komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej,
obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 35 usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, marketing finansowy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
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terowej, Internetu, przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie
informacji o operacjach i aktualnym stanie rachunków bankowych,
w tym członków funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, analizy
kosztów, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji
finansowych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi operacji
bankowych, pośrednictwo w usługach finansowych, udzielanie kredytów, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
leasing finansowy, biura kredytowe, agencje kredytowe, doradztwo
kredytowe, doradztwo finansowe, wyceny finansowe, informacje
finansowe, pomoc finansowa, planowanie finansowe, analizy finansowe, organizowanie finansów dla firm, planowanie i zarządzanie
finansowe, udzielanie pożyczek, analiza finansowa i doradztwo,
ubezpieczenie ryzyka kredytowego, usługi w zakresie punktowej
oceny kredytowej, usługi finansowe w zakresie punktowej oceny
kredytowej, przetwarzanie płatności, obsługa płatności, pobieranie
płatności, usługi płatności finansowych, usługi ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, usługi zarządzania ubezpieczeniami, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego
dla klientów, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, wydawanie kart do płatności elektronicznych w związku z programami
bonusowymi i programami nagród.

(111) 307374
(220) 2017 09 04
(210) 476128
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) VIPPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) VIPPO
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, aplikacje mobilne,
oprogramowanie i programy komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej,
obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 35 usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, marketing finansowy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie
informacji o operacjach i aktualnym stanie rachunków bankowych,
w tym członków funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, analizy
kosztów, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji
finansowych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi operacji
bankowych, pośrednictwo w usługach finansowych, udzielanie kredytów, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
leasing finansowy, biura kredytowe, agencje kredytowe, doradztwo
kredytowe, doradztwo finansowe, wyceny finansowe, informacje
finansowe, pomoc finansowa, planowanie finansowe, analizy finansowe, organizowanie finansów dla firm, planowanie i zarządzanie
finansowe, udzielanie pożyczek, analiza finansowa i doradztwo,
ubezpieczenie ryzyka kredytowego, usługi w zakresie punktowej
oceny kredytowej, usługi finansowe w zakresie punktowej oceny
kredytowej, przetwarzanie płatności, obsługa płatności, pobieranie
płatności, usługi płatności finansowych, usługi ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, usługi zarządzania ubezpieczeniami, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego
dla klientów, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, wydawanie kart do płatności elektronicznych w związku z programami
bonusowymi i programami nagród.
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(111) 307375
(220) 2017 09 05
(210) 476163
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) ROMET RAMBLER
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów.
(111) 307376
(220) 2017 09 05
(210) 476164
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 23
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Ketchupik Kielecki PYSZNY, ŁAGODNY KETCHUP :) BEZ
SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, złoty, czarny, niebieski,
fioletowy, różowy, pomarańczowy, zielony, granatowy
(531) 19.07.01, 19.07.16, 25.01.15, 05.09.17, 24.09.02, 24.09.11,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy przyprawowe na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy dla
dzieci.
(111) 307377
(220) 2017 09 05
(210) 476170
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 23
(732) JUREK ALICJA KOCHIQUE, Góra, PL.
(540) KOCHIQUE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy,
mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, kosmetyki kolorowe
do makijażu, róże, lotiony, mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, włosów, kosmetyki
do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów
kosmetycznych, usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, okulary, binokle, okulary
przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne do uprawiania
sportu, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary,
pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne i półszlachetne,
ich stopy oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, usługi
sprzedaży towarów: walizeczki, torebki, parasole, wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów
i garderoby, statuetki, puchary, usługi sprzedaży towarów: przybory
dla palaczy, artykuły do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki,
zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu),
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wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy,
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami.

(111) 307378
(220) 2017 09 05
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 23
(732) JUREK ALICJA KOCHIQUE, Góra, PL.
(540) KOCHIQUE
(540)

(210) 476173

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 26.03.04, 17.02.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy,
mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, kosmetyki kolorowe
do makijażu, róże, lotiony, mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, włosów, kosmetyki
do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów
kosmetycznych, usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, okulary, binokle, okulary
przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne do uprawiania
sportu, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary,
pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne i półszlachetne,
ich stopy oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, usługi
sprzedaży towarów: walizeczki, torebki, parasole, wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów
i garderoby, statuetki, puchary, usługi sprzedaży towarów: przybory
dla palaczy, artykuły do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki,
zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu),
wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy,
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami.
(111) 307379
(220) 2017 09 06
(210) 476207
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) SZWACZKIEWICZ MAREK DOBRA KAWA, Wólka Łabuńska, PL.
(540) PALONA W POLSCE GALICYA CAFE
(540)

(531) 26.01.05, 26.01.20
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(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, czekolada, czekolada pitna, napoje na bazie
kawy.

(111) 307380
(220) 2017 09 06
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) TYCZYŃSKA ANETA, Warszawa, PL.
(540) chefs only!
(540)

(210) 476222

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 09.07.19, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 307381
(220) 2017 09 21
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) PAJĄK MAGDALENA, Bielsko-Biała, PL.
(540) podusza
(540)

(210) 476225

Kolor znaku: błękitny, niebieski, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 25.01.05
(510), (511) 20 poduszki.
(111) 307382
(220) 2017 09 08
(210) 476296
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) BOCCANERA MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BOCCANERA
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi
związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii
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komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 307383
(220) 2017 09 08
(210) 476298
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) ŻYŁA BOGUSŁAW PRIMO NIERUCHOMOŚCI, Brzeźnica, PL.
(540) ROYAL RESORT APARTMENTS
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.09, 25.07.02, 26.07.25, 26.03.04
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem apartamentów,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu apartamentów,
usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 43 usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc i zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, apartamentach
na wynajem.
(111) 307384
(220) 2017 09 08
(210) 476303
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Long4Lashes Tattoo
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi,
odżywki do rzęs, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka,
żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski do celów medycznych, lecznicze produkty
do rzęs, lecznicze produkty do ust.
(111) 307385
(220) 2017 09 08
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) DAŃCZYSZYN MIROSŁAW, Gdańsk, PL.
(540) SPRING Energy Drink
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 14.03.21, 27.05.01, 29.01.12
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(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) 307386
(220) 2017 09 11
(210) 476325
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) TAURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) 27thfloor
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej
obsługi [snackbary], herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizzerie, puby, restauracje
samoobsługowe, restauracje z grillem, serwowanie napojów alkoholowych, snackbary, stołówki, usługi barów kawowych, usługi barów typu fastfood na wynos, usługi barów z sokami, usługi barowe,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi kawiarni
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
koktajlbarów, usługi restauracji fastfood, usługi restauracyjne, usługi
snackbarów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie
pubów.
(111) 307387
(220) 2017 09 12
(210) 476391
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE SOS KIELECKI Tradycja produkcji sosów 1964r.
PODKREŚLA SMAK KIELCE SOS KIELECKI meksykański Bez
substancji konserwujących
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, ciemnożółty, czarny, zielony, brązowy,
czerwony
(531) 05.09.06, 05.09.15, 05.09.17, 09.01.10, 19.03.01, 24.09.02,
24.09.24, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 06.07.04, 06.07.25,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy do mięs, sosy sałatkowe.
(111) 307388
(220) 2017 09 13
(210) 476421
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) HIPO-P.G. GOŁDA SPÓŁKA JAWNA, Bieniewo-Parcela, PL.
(540) TRICK 3D
(540)

(210) 476307
Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.18, 26.03.04, 26.03.05,
26.03.07, 26.03.18, 26.07.03, 26.15.09
(510), (511) 28 gry, zabawki, artykuły sportowe.
(111) 307389
(220) 2017 09 13
(210) 476425
(151) 2018 03 01
(441) 2017 10 23
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Naj nie bierze się znikąd
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
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reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
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 PR,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz
reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 307390
(220) 2017 09 15
(210) 476510
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) OWCZAREK ŁUKASZ LUKNES, Trzebnica, PL.
(540) TAAGLY
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 307394
(220) 2017 09 15
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FUNDACJA CALAMITA, Legnica, PL.
(540) Questy WYPRAWY ODKRYWCÓW
(540)

(111) 307391
(220) 2017 09 15
(210) 476511
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) E-GLAMOUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) E-GLAMOUR
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również przez Internet
w ramach sklepu internetowego, dotyczące perfum, produktów
perfumeryjnych, kosmetyków, preparatów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz artykułów piśmienniczych.
(111) 307392
(220) 2017 09 15
(210) 476513
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) BLACK SWAN FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BLACK SWAN
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania kapitałowego, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, inwestycje kapitałowe,
dostarczanie kapitału inwestycyjnego.
(111) 307393
(220) 2017 09 15
(210) 476517
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HyperView
(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne,
okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów, etui do okularów, etui na okulary, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki
kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
środki i przyrządy do czyszczenia artykułów optycznych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary, usługi sprzedaży
następujących towarów: artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy
optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki
do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony
oczu, części do okularów, soczewki do okularów, środki i przyrządy
do czyszczenia artykułów optycznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru

(210) 476518

Kolor znaku: biały, jasnozielony, czarny
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do urządzeń przenośnych, mobilne
aplikacje, 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane, atlasy, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków,
segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 35 usługi
reklamowe, 39 usługi doradztwa turystycznego, zwiedzanie turystyczne, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia imprez edukacyjnych, sportowych i naukowych, organizowanie i prowadzenie gier quizowych, organizowanie i prowadzenie
gier łamigłówek, organizowanie i prowadzenie gier terenowych, organizowanie i prowadzenie gier edukacyjnych, 42 projektowanie tras
turystycznych, projektowanie gier.
(111) 307395
(220) 2017 09 13
(210) 476531
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) Shanghai Phochen International Trading Corporation
Limited, Shanghai, CN.
(540)
(540)

(531) 04.03.03, 26.01.02
(510), (511) 30 herbata, herbata zielona.
(111) 307396
(220) 2017 09 25
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) KONDRAT KAROL LENTOS, Mokrelipie, PL.
(540) M otomagazyny
(540)

(210) 476535

Kolor znaku: niebieski, biały, szary, czarny, ciemnoniebieski
(531) 07.01.10, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 39 wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynajem magazynów.

(111) 307397
(220) 2017 09 14
(210) 476541
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) KRÓLIKOWSKI TOMASZ, KRUK-GOC ADRIANNA FRAGOLA
SPÓŁKA CYWILNA, Jankowice, PL.
(540) FRAGOLA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.15, 05.07.10, 05.07.13, 05.07.15
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, mrożone owoce, orzechy
ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane,
owoce lukrowane, 30 preparaty usztywniające do bitej śmietany,
czekolada, czekolada pitna, glukoza do celów kulinarnych, kakao,
musy czekoladowe, musy deserowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
31 owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, pomarańcze.
(111) 307398
(220) 2017 09 14
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) FURMAN MARIUSZ, Witów-Kolonia, PL.
(540) ELMECH-DŹWIG PIOTRKÓW TRYB.
(540)

(111) 307399
(220) 2017 09 14
(210) 476554
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) FURMAN MARIUSZ, Witów-Kolonia, PL.
(540) Elmech-Dźwig
(510), (511) 37 usługi instalacyjne wind i dźwigów, czyszczenie,
naprawy i konserwacja wind i dźwigów, instalowanie, konserwacja
i naprawa wind i dźwigów, serwisowanie dźwigów, usługi montażu
wind.
(111) 307400
(220) 2017 09 18
(210) 476603
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) CHRZĄSZCZ DAWID, Stryszawa, PL.
(540) NF NEW FINESSE
(510), (511) 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie.
(220) 2017 09 19
(441) 2017 10 30

(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ORANGADE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 307402
(220) 2017 09 19
(210) 476661
(151) 2018 02 27
(441) 2017 10 30
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) JEŻYKI
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasteczka, batony, wafle, wafelki,
wyroby czekoladowe, czekolady, czekoladki, cukierki, lody, sorbety.
(111) 307403
(220) 2017 09 19
(210) 476664
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) CITONERV
(510), (511) 5 leki stosowane w zaburzeniach pamięci i poprawiające
funkcje poznawcze, preparaty wspomagające leczenie zaburzeń pamięci i poprawiające funkcje poznawcze, suplementy diety stosowane w zaburzeniach pamięci i poprawiające funkcje poznawcze.
(111) 307404
(220) 2017 09 20
(210) 476688
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) BARGAŃSKA LUCYNA KORNIX FIRMA P.H.U. LUCYNA
I FRANCISZEK BARGAŃSCY, Wejherowo, PL.
(540) KORNIX
(540)

(210) 476551

(531) 27.05.01, 27.01.06, 14.03.11, 26.01.04, 24.17.02
(510), (511) 37 usługi instalacyjne wind i dźwigów, czyszczenie,
naprawy i konserwacja wind i dźwigów, instalowanie, konserwacja
i naprawa wind i dźwigów, serwisowanie dźwigów, usługi montażu
wind.

(111) 307401
(151) 2018 02 28
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(210) 476659

Kolor znaku: zielony, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: wyroby
z drewna i materiałów drewnopochodnych, meble, tarcica, sklejka,
płyta ze sklejki, arkusze sklejki, płyty budowlane, stopnie do schodów, akcesoria meblowe niemetalowe, fronty meblowe, folia, folia
stretch, tektura, taśmy wykonane z tworzyw sztucznych do pakowania, taśma klejąca pakowa, tkaniny i akcesoria tapicerskie, niemetalowe okucia mebli, okucia metalowe, metalowe okucia stolarskie, prowadnice metalowe, prowadnice do stołów, prowadnice do szuflad
[okucia meblowe], izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały
piankowe z tworzyw sztucznych, włóknina, sprężyny faliste, sprężyny bonnell, pasmanteria [nici], śruby metalowe, wkręty, zszywki tapicerskie, blaty meblowe, gałki [uchwyty] metalowe, wieszaki, podnośniki, podnośniki ręczne, uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad,
kółka samonastawne, nóżki, nogi i kółka meblowe metalowe, nóżki, nogi i kółka meblowe niemetalowe, uchwyty meblowe metalowe, drobnica żelazna, osprzęt i okucia do mebli metalowe, okucia
i osprzęt metalowy do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do mebli,
podnośniki i amortyzatory metalowe do mebli, zawiasy metalowe,
osprzęt niemetalowy do mebli, klej, urządzenia i instalacje do oświetlania, kosze cargo, kosze metalowe, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, 36 wynajem nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, wynajmowanie powierzchni handlowych,
wynajem mieszkań, 40 obróbka drewna, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, cięcie i obróbka płyt, okleinowanie płyt.
(111) 307405
(220) 2017 09 20
(210) 476692
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) CHOLI ANNA, CHOLI JUSTYNA HOME STORY SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) home HS story
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(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej i wysyłkowej z artykułami wyposażenia wnętrz, meblami,
artykułami dekoracyjnymi, akcesoriami do domu, 42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania wystroju wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 307406
(220) 2017 09 21
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) ŻAWROCKI ANTON, Gdynia, PL.
(540) MedBioStat
(540)

(210) 476731

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.25, 26.07.99
(510), (511) 42 badania naukowe, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
(111) 307407
(220) 2017 09 21
(210) 476735
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) RETINACIT
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do oczu, preparaty wspomagające
leczenie oczu, krople do oczu.
(111) 307408
(220) 2017 09 21
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) the batteries
(540)

(210) 476740

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, pomarańczowy, różowy
(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich.
(111) 307409
(220) 2017 09 22
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) WŁODARSKI WIESŁAW, Kraków, PL.
(540) THE ORIGINAL PREMIUM BLACKMEISTER
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.01.02, 26.11.01

(210) 476805

2527

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje
węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji
napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo, piwo słodowe.

(111) 307410
(220) 2017 09 25
(210) 476862
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 23
(732) BMB SANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) BMB SANTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.K.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, szary
(531) 26.03.01, 26.03.12, 26.15.03, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i grzewcze, urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, przemysłowe instalacje grzewcze, instalacje kanalizacyjne, zbiorniki ciśnieniowe wody, 37 usługi czyszczenia kanalizacji, naprawa systemów kanalizacji, serwisowanie
rur kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,
odnawianie instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych
i wodociągowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi budowlane, usługi budowlane
i konstrukcyjne, budownictwo przemysłowe, budowa i konserwacja
rurociągów, budowa instalacji technologicznych dla przemysłu energetycznego, paliwowego, farmaceutycznego i spożywczego.
(111) 307411
(220) 2017 09 25
(210) 476863
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 23
(732) UCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot, PL.
(540) tulula
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.15, 03.07.19
(510), (511) 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne,
książki edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, papierowe materiały dydaktyczne, książki, książki dla dzieci,
książki do rysowania, książki z grafiką, książki do malowania, książki
z obrazkami, 28 zabawki, zabawki edukacyjne, puzzle [zabawki], zabawki drewniane, zabawki bambusowe, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki w postaci puzzli, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt.
(111) 307412
(151) 2018 03 02

(220) 2017 09 25
(441) 2017 11 13

(210) 476869

2528
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(732) SANTIC QUAN ZHOU SPORTS CO., LTD, Jinjiang, CN.
(540) Santic
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, prochowce, okrycia
wierzchnie, spodnie, koszulki sportowe, odzież dla rowerzystów,
obuwie, skarpetki, buty sportowe, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, rękawiczki.
(111) 307413
(220) 2017 09 26
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) SZUCIAK ANDRZEJ MEGA-BUD, Rzeszów, PL.
(540) MEGA-BUD
(540)

(210) 476919

Nr 7/2018

(111) 307416
(220) 2017 09 27
(210) 476992
(151) 2018 03 01
(441) 2017 10 30
(732) OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDŁA, Łódź, PL.
(540) www.orientarium.pl
(510), (511) 42 prowadzenie portalu internetowego związanego tematycznie z fauną Azji, warunkami i zasadnością przetrzymywania
zwierząt w ogrodach zoologicznych, finansowaniem ochrony przyrody.
(111) 307417
(220) 2017 09 27
(210) 476998
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz, PL.
(540) KORMORAN
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy bezzałogowe, drony, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, pojazdy
poruszające się drogą powietrzną, pojazdy lotnicze, pojazdy napędzane do użytku w powietrzu.
Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, tynkowanie, malowanie.
(111) 307414
(220) 2017 09 26
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) WYPIECZONE z Wadowic
(540)

(210) 476920

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy
(531) 01.15.05, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 13.03.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny, pasztety, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej towarów obejmujących: mięso, wędliny, pasztety, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 307415
(220) 2017 09 26
(210) 476923
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNOUSŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(540) HF SAFETY
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 9 gogle ochronne, okulary ochronne, ochronne buty robocze, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, kaski zabezpieczające, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami,
izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
urazami.

(111) 307418
(220) 2017 09 27
(210) 477000
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) CLOUDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) By Clouds
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi barowe
z fajkami wodnymi, usługi barów z shishami.
(111) 307419
(220) 2017 09 27
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) BI CAPS
(540)

(210) 477001

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 19.13.01, 29.01.11
(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) 307420
(220) 2017 09 28
(210) 477022
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) BICAPS
(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
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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) 307421
(220) 2017 09 28
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) STATNIK MAGDALENA, Tulce, PL.
(540) MO ARCHITEKCI
(540)

(210) 477023

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udzielanie porad konsumentom, informacja handlowa, usługi porównywania cen, pokazy towarów, usługi sprzedaży detalicznej oraz
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 41 poradnictwo w zakresie edukacji lub kształcenia zawodowego, edukacja, 42 usługi
architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz na rzecz
osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania
i wyposażania wnętrz mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych,
łazienek, obiektów publicznych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, opracowywanie
projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe.
(111) 307422
(220) 2017 09 28
(210) 477024
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) CHMIELEWSKI JACEK THE SAILORS, Bydgoszcz, PL.
(540) JCH THE SAILORS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, brązowy, pomarańczowy
(531) 02.01.12, 02.01.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, stroje sportowe, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, spodenki, dresy, bluzy sportowe, opaski na głowę,
opaski przeciwpotne na nadgarstek, 35 usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
reklamowej, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież, stroje
sportowe, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, spodenki, dresy,
bluzy sportowe, opaski na głowę, opaski przeciwpotne na nadgarstek, 41 usługi klubów sportowych, usługi nauczania w odniesieniu
do zajęć sportowych, usługi sportowe, edukacja sportowa, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, usługi w zakresie
sportu, rekreacji i rozrywki, udostępnianie sprzętu do treningu sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych.
(111) 307423
(151) 2018 02 23

(220) 2017 09 28
(441) 2017 11 06

(210) 477031

2529

(732) LEŚ BARTŁOMIEJ BST-CDN PARTNER, Bielsko-Biała, PL.
(540) BST oprogramowanie dla firm
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.04.99
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowego do wspomagania działalności przedsiębiorstw, oprogramowanie komputerowe do prowadzenia księgowości, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania plikami, komputery i sprzęt komputerowy, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do integracji aplikacji
i baz danych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych,
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami (systemy CRM), oprogramowanie komputerowe przeznaczone do planowania zasobów przedsiębiorstwa (systemy ERP),
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do optymalizacji procesów biznesowych (systemy BI), 42 usługi wdrażania oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw, usługi dla przedsiębiorstw
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi analizy
poprzedzającej wdrożenie oprogramowania komputerowego, serwis
oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego.
(111) 307424
(220) 2017 09 29
(210) 477081
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE
PROMONT BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) PROMONT GROUP
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.11, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 11 instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje
klimatyzacyjne, instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne, kotły
grzewczo-technologiczne, maszyny suszące, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, suszarki parowe, urządzenia chłodzące, 19 asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, rury sztywne
niemetalowe, rury wodociągowe z tworzyw sztucznych [sztywne],
smoła, sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji
sanitarnych], 37 budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
zakładów przemysłowych, instalacja maszyn przemysłowych, montaż instalacji przemysłowych, naprawa maszyn przemysłowych, odnawianie maszyn przemysłowych.
(111) 307425
(220) 2017 10 02
(210) 477153
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) navigator
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.09, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 druki i publikacje drukowane, karty drukowane związane z listami stałych klientów publikacje drukowane, materiały drukowane, gazety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze,
mapy i atlasy, afisze (plakaty), talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, ręczne urządzenia drukujące, stemple do użytku biurowego,
segregatory do akt.

(540)

(111) 307426
(220) 2017 10 02
(210) 477163
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) BUDZINSKI MICHAŁ OBUD, Grodzisk Wielkopolski, PL.
(540) OBUD
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy.

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, instalowanie materiałów izolacyjnych
w budynkach, na dachu i w konstrukcjach, usługi w zakresie remontów budynków, nadzór budowlany, instalacja urządzeń sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych, i wentylacyjnych, budowa dróg
i placów.
(111) 307427
(220) 2017 10 02
(210) 477166
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) SKRZYPIEC PRZEMYSŁAW ROMAN, Psary, PL.
(540) ANIMATE
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, nośniki dźwięku i obrazu, nagrania
muzyczne, muzyczne nagrania wideo, kasety magnetofonowe, płyty CD, płyty kompaktowe, płyty DVD, płyty blu-ray, 41 działalność
rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne, konkursy muzyczne, organizacja rozrywek muzycznych,
organizowanie widowisk, pokazów spektakli, koncertów i imprez
rozrywkowych oraz kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym
udziałem słuchaczy i widzów, produkcja nagrań muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, wystawianie przedstawień artystycznych, występy grup muzycznych
na żywo, występy muzyczne na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo.
(111) 307428
(220) 2017 10 03
(210) 477227
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) MAGDZIARZ KRZYSZTOF PIEKARNIA MAGDZIARZ,
Wągrowiec, PL.
(540) PIEKARNIA MAGDZIARZ
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, szary, czarny, żółty
(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 05.07.02, 08.01.02, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające
kremy i owoce, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa,
35 usługi sprzedaży hurtowej wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów piekarniczych.
(111) 307429
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) HOLDING KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) HOLDING KW Sp. z o.o.

(210) 477228

(111) 307430
(220) 2017 10 03
(210) 477233
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) SERNIAK BARTOSZ PPHU BART, Libiąż, PL.
(540) BLASZKA&BART SPRZĘT DLA TWOJEJ PIEKARNI I CUKIERNI
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 26.04.03, 26.13.25, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki.
(111) 307431
(220) 2017 10 03
(210) 477234
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Wielki skok
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, zabawki elektroniczne.
(111) 307432
(220) 2017 10 03
(210) 477242
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) SPIN TO SING RULETKA TALENTÓW RULETA TALENTU RULETA
TALENTOV
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, różowy, czerwony, czarny, niebieski,
pomarańczowy, żółty, zielony, biały, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.05, 25.07.08
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty
lub dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje oraz aplikacje do pobrania związane z muzyką i teledyskami,
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci w systemie Point-to-Point, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, części i osprzęt do uprzednio wymienionych towarów, 28 zabawki, gry i maskotki, elektryczne i elektroniczne zabawki, gry i przedmioty do zabawy.
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(111) 307433
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) STOP & GO WYŚCIG AGENTÓW
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 477244

(111) 307434
(220) 2017 10 03
(210) 477246
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) OPERTOWSKI ROBERT TRANSPORT CIĘŻAROWY, Koronowo, PL.
(540) OPERTOWSKI TRANSPORT-SPEDYCJA-SERWIS
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.01
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, 39 transport, transport kontenerów,
transport samochodowy, spedycja towarów, spedycja ładunków,
spedycja towarów drogą lądową.
(111) 307435
(220) 2017 10 03
(210) 477248
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) GUBAŁA JAROSŁAW FHU GUBEX, Osieczany, PL.
(540) ENERGY PHARM
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, białkowe suplementy diety, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki
witaminowe i mineralne, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, preparaty aminokwasowe do użytku
medycznego, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy dietetyczne
i odżywcze, żywność dietetyczna do celów leczniczych.
(111) 307436
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Stop & Go

(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, zabawki elektroniczne.

(111) 307437
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) FIRE QUEST NA TROPIE PRZYGODY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, pomarańczowy, żółty,
zielony, czarny, szary
(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.03, 26.15.01, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, zabawki elektroniczne..

2531

(210) 477254

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 13.01.05
(510), (511) 28 gry i zabawki.
(111) 307438
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) JAIL BREAK WIELKI SKOK
(540)

(210) 477258

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.15.01
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje, 28 zabawki, zabawki elektroniczne.
(111) 307439
(220) 2017 10 05
(210) 477343
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) neverland
(540)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki,
laski, kijki marszowe i trekkingowe, 21 termosy, kubki, 24 śpiwory,
25 odzież, rękawice narciarskie, czapki [nakrycia głowy], skarpetki,
opaski na głowę, getry [ochraniacze] zakładane na buty.
(111) 307440
(220) 2017 10 06
(210) 477379
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) MARQUARD MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ACH ! NA ZDROWIE
(540)

(210) 477249
Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01
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(510), (511) 9 elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste lub z nagraniami, 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny,
mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty,
fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, kalendarze, 35 usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym z wykorzystaniem
plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, sondaże, programy lojalnościowe,
tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie oferowania towarów i usług z zakresu zdrowia, medycyny, farmacji, kosmetyki, kosmetologii, weterynarii, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek.

(111) 307441
(220) 2017 10 06
(210) 477385
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Gwiazda wśród słodyczy
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasteczka, batony, wafle, wafelki,
wyroby czekoladowe, czekolady, czekoladki, cukierki, lody, sorbety,
praliny, cukierki, dropsy, draże, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane.
(111) 307442
(220) 2017 10 06
(210) 477390
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dermilen
(510), (511) 3 kremy i balsamy kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
skóry (kosmetyki), kremy do ciała, kremy do skóry.
(111) 307443
(220) 2017 10 09
(210) 477449
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) POLCALC WAPNO HYBRYDOWE
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 26.02.05
(510), (511) 1 nawóz rolniczy posypowy, granulowany i pylisty.
(111) 307444
(220) 2017 10 10
(210) 477503
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) STAROMIEJSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(111) 307445
(220) 2017 10 10
(210) 477522
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) SAMANTA
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów.
(111) 307446
(151) 2018 03 08

(220) 2017 10 11
(441) 2017 11 20

(210) 477583
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(732) Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Inhaber Ferdinand
Fürst zu Castell-Castell e.K., Castell, DE.
(540) Fürst Castell
(510), (511) 33 wino.
(111) 307447
(220) 2017 10 12
(210) 477642
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ŚLIWKOBRANIE
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
(111) 307448
(220) 2017 10 12
(210) 477648
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ŚLIWKOBRANIE ZŁOTOBRANIE
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
(111) 307449
(220) 2017 10 13
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 13
(732) ANDRZEJEWSKI MATEUSZ, Gliwice, PL.
(540) M MANDEE
(540)

(210) 477690

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania wideo z muzyką, dyski optyczne z muzyką, nagrane
płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, nagrania
wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych mp3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania
z komputerowej bazy danych lub Internetu.
(111) 307450
(220) 2017 10 16
(210) 477762
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) KARGOL KONRAD MACIEJ HERBIO, Kraków, PL.
(540) HERBIO
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg
aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy,
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki
do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja
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mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę, farby
do brody, farby do włosów, javelle (woda-, ) kamień ałun [środek ściągający], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
kora mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt,
kosmetyki do brwi kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania-), lakiery
do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek
migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki
toaletowe, ołówki do brwi, papier do polerowania, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, piżmo [wyroby perfumeryjne],
płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu,
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania,
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania plam, preparaty
fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty
toaletowe, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty
perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze
preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
talk kosmetyczny, terpeny [olejki eteryczne], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska,
woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych,
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 aerozole
chłodzące do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia
rąk, antyseptyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych,
czopki, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla
ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, gliceryna do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma
do żucia do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata
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lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, intymne preparaty
nawilżające, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, jodyna, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów
medycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kleje chirurgiczne,
kleje do protez dentystycznych, kolagen do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kompresy, koper
włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki wzmacniające,
liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących
na inkontynencję, majtki higieniczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mąka do celów farmaceutycznych, mąka
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mentol, mięta
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej
rycynowy do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, pieluchomajtki dziecięce pieluchy dla
osób cierpiących na inkontynencj, ę pieluszki dla niemowląt, plastry
plastry do celów medycznych, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny
do przemywania pochwy do celów medycznych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia
trądziku, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty
na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne
do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, propolis do celów farmaceutycznych,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe
do celów medycznych, sole sodowe do celów medycznych, suplementy diety, 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, surowice, syropy
do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki
lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się
stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw zrogo-
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waceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki
przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów
medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki
uspakajające, środki uspokajające, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony,
terpentyna do celów farmaceutycznych tran waciki do celów medycznych wata antyseptyczna wata aseptyczna wata do celów medycznych, wazelina do celów medycznych, woda melisowa do celów
farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wosk dentystyczny, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła
do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu
takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji,
detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki
i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze,
maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, herbaty, herbaty lecznicze, 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, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności dla wegan
i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych,
propolisu pszczelego (kitu pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków czystości, środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia, paszy dla zwierząt, czekolad, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające
na swobodnie ich oglądanie i nabywanie w zakresie: dietetycznych
substancji do celów medycznych, preparatów farmaceutycznych,
odżywek, mineralnych dodatków do żywności, preparatów witaminowych, odżywek wzmacniających zawierających preparaty para
farmaceutyczne stosowanych profilaktycznie i dla rekonwalescentów, preparatów medycznych do odchudzania i utrzymania sylwetki,
suplementów diety, artykułów spożywczych, turystycznych, sportowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, medycznych, do celów dydaktycznych, urządzeń do transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, nośników danych, płyt oraz dysków z nagraniami, reklama i promocja sprzedaży dotycząca towarów i usług oferowanych
i zamawianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, reklama,
w tym reklama radiowa i telewizyjna, dokumentacja reklamowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, dostarczanie oraz wynajem czasu i miejsca
reklamowego i na ogłoszenia we wszystkich środkach przekazu, powyższe usługi również dostarczane on-line z elektronicznych lub
komputerowych baz danych lub Internetu, materiały reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama on-line w sieci komputerowej, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam, marketing, w tym marketing bezpośredni, wspieranie
sprzedaży, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, pośrednictwo
w umowach kupna i sprzedaży towarów, także odpłatne wykonywanie usług, zwłaszcza przyjmujących postać danych, tekstu, obrazu i/
lub dźwięku przy zastosowaniu sieci komputerowych, realizacja
przedsięwzięć handlowych na rzecz osób trzecich, w szczególności
w połączeniu z usługami on-line, odpłatne, czasowe odstąpienie
urządzeń do przetwarzania danych, dostarczanie interaktywnego
panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną, bezpośrednia usługa
zamawiania prezentów za pośrednictwem komputera, wystawy, prezentacje handlowe on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych,
usługi teleshoppingu i homeshoppingu, promocja, reklama i marke-
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ting on-line stron internetowych, prowadzenie wykazu informacji
handlowych w Internecie, prowadzenie katalogów towarów i usług,
usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania z lub bez pomocy elektronicznych baz danych, opracowywanie, projektowanie
i umieszczanie elektronicznych billboardów, usługi zawierające nagrywanie, transkrypcję, transformację, kompozycję, kompilację informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, subskrypcja gazet elektronicznych, usługi domu towarowego i/lub
wysyłkowego, także świadczone on-line, także za pośrednictwem
Internetu, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych.

(111) 307451
(220) 2017 10 16
(210) 477765
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) VITOLE
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy
diety.
(111) 307452
(220) 2017 10 17
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) acidolac DENTIFIX
(540)

(210) 477831

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety.
(111) 307453
(220) 2017 10 17
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) acidolac DENTIFIX KiDS
(540)

(210) 477833

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, różowy,
zielony
(531) 29.01.15, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety.
(111) 307454
(220) 2017 10 17
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) LAWYER LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) LAWYER LINE

(210) 477834
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(540)

Kolor znaku: złoty, żółty
(531) 29.01.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja prawna, szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, szkolenia biznesowe, usługi edukacji biznesowej,
usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, 45 usługi
prawne, doradztwo prawne, mediacja [usługi prawne], usługi rejestracyjne (prawne), prawne administrowanie licencjami, usługi
informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, usługi prawne w zakresie mediacji, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo
procesowe, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne],
licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], porady prawne
w zakresie franchisingu, licencjonowanie koncepcji franczyzowych
[usługi prawne], licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie baz danych [usługi prawne], usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne
dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencjonowanie programów
radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], usługi prawne związane
z licencjonowaniem praw autorskich, licencjonowanie patentów
i zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z filmami [usługi prawne], doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi związane
z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane
z eksploatacją praw własności intelektualnej, licencjonowanie praw
związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], usługi prawne
związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, licencjonowanie
praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, licencjonowanie praw
związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], usługi
licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi
prawne], doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do filmów, licencjonowanie praw
własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie
praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności
intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne],
usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, eksploatacja praw własności
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi
prawne], usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, rejestracja nazw
domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], usługi prawne w zakresie negocjowania
i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi
prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
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usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich
[usługi prawne], pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi asystentów prawnych, usługi radców prawnych, dostarczanie informacji
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, pośrednictwo w procedurach prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, doradztwo w zakresie
aspektów prawnych franszyzy, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych.

(111) 307455
(220) 2017 04 07
(210) 470177
(151) 2018 01 22
(441) 2017 10 02
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dutilox
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty i preparaty do leczenia zaburzeń i chorób psychicznych,
leki psychotropowe, leki hormonalne, leki przeciwbólowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, probiotyki,
prebiotyki, preparaty witaminowe.
(111) 307456
(220) 2017 04 19
(210) 470628
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 25
(732) MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
Kraków, PL.
(540) ŚWIĘTY ELIGIUSZ
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 02.01.03, 02.01.17, 24.05.01
(510), (511) 14 medale, wyroby jubilerskie, statuetki z metali szlachetnych, 41 organizowanie rankingów i plebiscytów wśród rzemieślników w tym złotników, działania związane z prowadzeniem
przedsięwzięcia dotyczącego przyznania medalu Świętego Eligiusza,
organizowanie i prowadzenie: ceremonii połączonych z wręczaniem
nagród, imprez mających charakter współzawodnictwa pomiędzy
uczestnikami, konkursów, seminariów, konferencji, spotkań, gali,
publikacje elektroniczne on-line, publikowanie tekstów i prezentacji
multimedialnych innych niż reklamowe.
(111) 307457
(220) 2017 05 30
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) Celestia
(540)

(210) 470786

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym orzeźwiające napoje,
napoje energetyczne, napoje serwatkowe i napoje izotoniczne (hiper i hipotoniczne) (do użycia i / lub w zależności od potrzeb sportowców), piwo, piwo słodowe, piwo pszenne, porter, piwo, stout
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i lager, napoje bezalkoholowe słodowe, wody mineralne i wody gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, esencje i inne preparaty do sporządzania napojów, tabletki musujące do sporządzania
sorbetów oraz proszki do sporządzania napojów i koktajli bezalkoholowych .

(111) 307458
(220) 2017 04 27
(210) 471008
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 16
(732) KROTEX-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KROTEX
(540)

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne środki medyczne, biologiczne i bakteriologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych i farmaceutycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów leczniczych,
guma do żucia do celów leczniczych, herbata lecznicza, preparaty
farmaceutyczne do kąpieli, zioła i oleje lecznicze, leki, preparaty
z mikroelementami i mikroorganizmami do celów medycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, plastry, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, 10 butelki dla niemowląt i zamknięcia do butelek dla niemowląt, smoczki do butelek, smoczki dziecięce, laktatory do ściągania mleka, wkładki laktacyjne jednorazowe i wielorazowe, muszle
laktacyjne, 29 jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne na bazie mleka i produktów mlecznych, substancje dietetyczne do celów
żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla
celów żywienia na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, wszystkie ww produkty nie do celów
medycznych, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
napoje przystosowane do celów żywienia na węglowodanów, dietetyczne napoje na bazie węglowodanów przystosowane do celów
żywienia, produkty probiotyczne na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne na bazie węglowodanów
do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie węglowodanów, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie węglowodanów, dodatki odżywcze
do celów żywienia na bazie węglowodanów, wszystkie ww. produkty
nie do celów medycznych.
(111) 307459
(220) 2017 05 08
(210) 471328
(151) 2018 01 18
(441) 2017 08 07
(732) SIERMANTOWSKA BOŻENA GALERIA LUELUE, Kraków, PL.
(540) LUELUE
(510), (511) 16 obrazy, grafiki, plakaty, ryciny, pocztówki, reprinty,
nadruki, passepartout, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, fotoboardy, zakładki do książek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery
opakunkowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, artykuły papiernicze, gazety, mapy,
ramy i ramki do zdjęć i obrazów niemetalowe, 35 sprzedaż antyków
i dzieł sztuki, sprzedaż obrazów, grafik, plakatów rycin, pocztówek reprintów nadruków passepartout, albumów albumów na zdjęcia, sprzedaż zdjęć, fotoboardów, zakładek do książek, kalendarzy, zeszytów,
notesów, notatników, papierów opakunkowych, czasopism, wydawnictw, książek, katalogów, informatorów, podręczników, poradników,
druków, artykułów papierniczych, gazet, map, ram i ramek do zdjęć
i obrazów niemetalowych, sprzedaż tapet, ram i ramek do zdjęć
i obrazów (metalowych), sprzedaż toreb, w tym toreb lnianych z nadrukami, magnesów, w tym magnesów dekoracyjnych i z nadrukami,
sprzedaż odzieży i nakryć głowy, sprzedaż przedmiotów z porcelany,
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w tym naczyń porcelanowych, sprzedaż tkanin, usługi reklamowe
i marketingowe, organizacja aukcji sztuki, 40 drukowanie, w tym drukowanie fotografii, reprodukcji, grafik, obrazów i wzorów, w tym drukowanie wszystkich wymienionych wyżej na przedmiotach, obróbka
zdjęć, w tym obróbka cyfrowa i przygotowywanie zdjęć do wydruku,
wykonywanie reprintów, 41 usługi fotograficzne, usługi galerii sztuki
i galerii fotografii, organizacja wystaw i ekspozycji, usługi w zakresie
kształcenia, organizacja i prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń, kursów, konferencji i sympozjów, publikacje elektroniczne on-line
nie do pobierania, usługi wydawnicze.

(111) 307460
(220) 2017 05 11
(210) 471541
(151) 2018 01 22
(441) 2017 10 02
(732) GRZEGORZ TOMASZ COTRIMA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) GRUPA TOP
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, granatowy
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.15.11
(510), (511) 6 metalowe: rolety, żaluzje, pergole, bramy, drzwi, okna,
ramy okienne, okiennice, 19 niemetalowe: żaluzje, rolety, pergole,
drzwi, okna, bramy, ramy okienne, okiennice, 22 niemetalowe markizy, tekstylne: markizy, namioty, żaluzje, plandeki, zasłony, żagle
tarasowe, zasłony panelowe, osłony balkonów, tarasów, ogrodów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, organizowanie wystaw,
pokazów handlowych i reklamowych w zakresie technik osłonowych, a w szczególności metalowych: rolet, żaluzji, pergoli, bram,
drzwi, okien, ram okiennych, okiennic, niemetalowych: żaluzji, rolet,
pergoli, drzwi, okien, bram, ram okiennych, okiennic, niemetalowych
markiz, tekstylnych: markiz, namiotów, żaluzji, plandek, zasłon, żagli
tarasowych, zasłon panelowych, osłon balkonów, tarasów, ogrodów,
usługi w zakresie badań rynków, opinii w zakresie technik osłonowych, a w szczególności metalowych: rolet, żaluzji, pergoli, bram,
drzwi, okien, ram okiennych, okiennic, niemetalowych: żaluzji, rolet,
pergoli, drzwi, okien, bram, ram okiennych, okiennic, niemetalowych
markiz, tekstylnych: markiz, namiotów, żaluzji, plandek, zasłon, żagli
tarasowych, zasłon panelowych, osłon balkonów, tarasów, ogrodów,
37 usługi budowlane, instalowanie, czyszczenie, naprawa w zakresie
technik osłonowych, 42 usługi projektowe, wzornictwo w zakresie
technik osłonowych.
(111) 307461
(220) 2017 05 11
(210) 471543
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 23
(732) NOGUEIRA-ZACHARSKA DOROTA, Mysiadło, PL.
(540) Brasil On The Plate
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, ciemnoniebieski, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 01.01.10, 11.03.09, 09.01.10
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi balów,
dyskotek, parków rozrywki, klubów nocnych, salonów gier, kasyn,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki lub edukacji, organizowanie, realizacja i prowadzenie koncertów, spektakli, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi artystów estradowych i prezenterów muzyki, organizowanie pokazów filmowych, usługi agencji
dystrybucji biletów na imprezy kulturalne i rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, kolokwiów i warsztatów szkoleniowych, usługi prowadzenia
wycieczek z przewodnikiem, informacja o imprezach rozrywkowych,

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów szybkiej obsługi, kafeterii, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi
w zakresie zarządzania przyjazdami i wyjazdami.

(111) 307462
(220) 2017 05 15
(210) 471548
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) KMIEĆ KRZYSZTOF STEFFAN, Iwanowice, PL.
(540) PIZZERIA MUZYCZNA
(510), (511) 43 kawiarnie, bary szybkiej obsługi, restauracje, pizzerie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 307463
(220) 2017 05 18
(210) 471865
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) TRIO LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska, PL.
(540) TRIO LINE
(510), (511) 20 Meble, bufety ruchome, fotele, kołyski, komody,
kontuary, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, leżaki, konstrukcje
drewniane do łóżek, łóżka, łóżka wodne nie do celów leczniczych,
sekretery, serwantki, skrzynki na zabawki, sofy, stoliki pod maszyny
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, blaty stołowe, stoły, szafki, szezlongi, taborety, wieszaki na ubrania, zagłówki, wałki, drzwi
do mebli, gabloty, kartoteki, kozły, kwietniki, ławy, meble biurowe,
meble metalowe, półki meblowe, parawany, pulpity, regały, siedzenia, wybory stolarstwa meblowego, meble szkolne, toaletki, wózki
meblowe, zasłony z plecionek drewnianych, rotang (trzcinopalma,
ratan), lustra, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu,
imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych nie ujęte w innych
klasach, mianowicie meble, 37 Naprawy mebli, usługi instalacyjne
mebli, konserwacja mebli, renowacja mebli, tapicerowanie mebli,
naprawy tapicerskie, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, lakierowanie, usługi budowlane, krojenie pianki, 40 Obróbka materiałów,
apreturowanie tkanin, krojenie tkanin, obrębianie tkanin, barwienie
włókna, barwienie tkanin, obróbka włókna i tkanin, impregnowanie
ognioodporne włókna i tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, dekatyzowanie tkanin, wybielanie tkanin, kalandrowanie materiałów, barwienie skóry, obróbka skóry, skórnictwo, rymarstwo,
barwienie futra, nabłyszczanie futra, odświeżanie futra, satynowanie futra, folusznictwo, usługi garbarskie, farbiarstwo, hafciarstwo,
heblowanie, obróbka drewna, łączenie materiałów na zamówienie,
wypożyczanie maszyn dziewiarskich, piaskowanie, polerowanie,
szlifowanie, ścieranie, informacje o obróbce materiałów., 42 badania
oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, badawczo-rozwojowe prace nad nowymi produktami, analizy przemysłowe
i usługi badawcze.
(111) 307464
(220) 2017 05 19
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Verdin
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 471908

(111) 307465
(220) 2017 05 22
(210) 471999
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 06
(732) PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) PRAKTIKER
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach naukowych, rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, mieszanki do gaszenia
ognia, preparaty do odpuszczania i lutowania, preparaty chemiczne
do konserwowania artykułów spożywczych, środki garbarskie, kleje
do celów przemysłowych, detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone
dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte
w tej klasie, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surow-
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ce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne
i syntetyczne nieprzetworzone, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zabezpieczające przed rdzą i przed psuciem się drewna, barwniki, bejce, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, koloranty,
pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki, lotiony do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 4 energia elektryczna, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetleniowe, smary, przemysłowe tłuszcze i oleje, woski i płyny świece
i knoty do oświetlenia, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
pestycydy, fungicydy, herbicydy, preparaty i artykuły higieniczne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywność dla niemowląt, plastry, środki opatrunkowe, dezynfektanty, 6 drobne wyroby metalowe,
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metale nieszlachetne i ich stopy, materiały z metalu
do trakcji kolejowych, kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych, metalowe przewody i rury, sejfy, rudy metali, 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych,
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy,
kompresory i wentylatory, roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, maszyny do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych,
maszyny do przemysłu chemicznego, rolnictwa, górnictwa, maszyny
włókiennicze, maszyny dla przemysłu spożywczego, napędy i silniki
(inne niż do pojazdów lądowych), sprzężenie maszynowe i części
składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych), narzędzia
rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, inkubatory do jaj, automatyczne maszyny sprzedające, 8 broń sieczna i obuchowa, podnośniki,
przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne narzędzia i urządzenia do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, do budowy maszyn, aparatów i pojazdów, a także techniki
budowlanej, wyroby nożownicze, brzytwy, 9 urządzenia i przyrządy
elektryczne, do pomiaru wagi, sprawdzające (nadzorcze), do ratowania życia i do nauczania, urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagraniami, mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania informacji i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, sprzęt do nurkowania, urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki
przemysłowej, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobiste-
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go, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do opalania się, zapalniczki i zapalarki, 12 pojazdy i środki transportu, 13 broń i amunicja, materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, pociski, ognie
sztuczne, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 16 materiały introligatorskie, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), taśmy drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, tektura,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, 17 artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające i ochronne, rury drenażowe niemetalowe, 18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skóra i imitacja skóry, skóra zwierzęca, skóra surowa, uprząż
i wyroby siodlarskie, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, pak i bitumy, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton
i marmur, zawarte w tej klasie, pomniki niemetalowe, 20 lustra, ramy
do obrazów, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, drabiny
i ruchome schody, niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły
łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych lub pokryte nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli dla malarzy), wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne zawarte w tej
klasie, 22 materiały do wyściełania i wypychania, nieprzetworzone
włókna tekstylne i ich zamienniki, liny, sznurki, sieci, namioty, markizy, plandeki, żagle, worki i torby zawarte w tej klasie, włókna surowe
włókiennicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, narzuty na łóżka i obrusy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, dywany, kobierce, dywaniki, maty i wykładziny, linoleum, obicia
ścienne nie z materiałów tekstylnych, tapety ścienne z materiałów
tekstylnych, 28 dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły gimnastyczne i sportowe, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, zboża, owoce i warzywa świeże, ziarna,
naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze dla zwierząt, słód,
34 artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, artykuły dla palaczy, 35 reklama, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalności handlowej, czynności biurowe, usługi
sprzedaży oraz handel detaliczny artykułami budowlanymi, konstrukcyjnymi, dla majsterkowiczów, ogrodniczymi i innymi wyrobami konsumpcyjnymi dla branży „zrób to sam”, 37 usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki,
zwalczanie szkodników i dezynfekcja, naprawa urządzeń budowla-
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nych, dla majsterkowiczów i ogrodniczych, usługi instalacyjne w zakresie: alarmów, zamków i kas pancernych, systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), sieci wodno-kanalizacyjnych, wind,
dźwigów, urządzeń telekomunikacyjnych, folii okiennych, szkła
okiennego/drzwiowego/cieplarnianego, rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, 40 produkcja rzemieślnicza
na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, obróbka
i przetwarzanie materiałów: drewno, metale, tworzywa sztuczne,
tkaniny, papier, obróbka tekstyliów, skóry i futer, recykling i uzdatnianie odpadów, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, wytwarzanie energii, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie
nagrań audio i video, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, hotele dla zwierząt, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 307466
(220) 2017 05 24
(210) 472070
(151) 2018 03 06
(441) 2017 08 21
(732) POWIERSKA-CZARNY JOLANTA INSTYTUT GENETYKI
SĄDOWEJ, Bydgoszcz, PL.
(540) biomarkers
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne, usługi laboratoriów medycznych, usługi laboratoriów biologicznych, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów chemicznych, usługi laboratoriów
badania żywności, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii
genetycznej, badania genetyczne, genetyczne pobieranie odcisków
palców, badania daktyloskopijne, usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), testy bakteriologiczne, analizy
i badania laboratoryjne, analizy i badania bakteriologiczne, analizy
i badania biologiczne, analizy i badania chemiczne, analizy i badania
biochemiczne, analizy i badania fizykochemiczne, badania biotechnologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, przeprowadzanie
prób klinicznych, przygotowywanie próbek biologicznych do celów
badawczych, przygotowywanie próbek immunohistologicznych
do analizy w laboratoriach badawczych, usługi w zakresie analizy
krwi, analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, usługi w zakresie badań
i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, analizy toksyczności, testy toksyczności do celów badawczych, wydawanie informacji
toksykologicznych, analizy pisma ręcznego [grafologia], badania
przesiewowe DNA do celów badań naukowych, badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania w dziedzinie farmakogenetyki,
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, badania naukowe w zakresie genetyki roślin, ekspertyzy kryminalistyczne w dziedzinie biologii i genetyki sądowej;
prace naukowo-badawcze w dziedzinie genetyki sądowej w celu rozwoju narzędzi genetycznej identyfikacji i ustalanie pokrewieństwa
człowieka oraz innych organizmów, roślin, zwierząt, a także drobnoustrojów; komputerowe badania antropologiczne; ekspertyzy zapisu video; badania wypadków komunikacyjnych, badania daktyloskopijne, 44 badania medyczne, badania przesiewowe, badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia, badania genetyczne do celów medycznych, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], doradztwo
genetyczne, badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], badania genetyczne zwierząt, badanie leków, alkoholu i DNA

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do celów medycznych, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy
próbek pobranych od pacjentów, badanie na obecność narkotyków
w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza
tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, usługi medyczne w zakresie
prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, 45 usługi w zakresie odcisków palców, analiza
odcisków palców, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń
kryminalnych, usługi w zakresie potwierdzania tożsamości.

(111) 307467
(220) 2017 05 25
(210) 472098
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 04
(732) GOWOONSESANG COSMETICS CO.,LTD., Seongnam-si, KR.
(540) Dr.G MYSKINMENTOR Dr.G
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki funkcjonalne, preparaty kosmetyczne przeciw starzeniu się skóry, maseczki do celów kosmetycznych, mleczka,
żele, lotiony i kremy do demakijażu, kosmetyki do stosowania na powierzchni skóry, kremy korygujące koloryt skóry (kremy CC), kosmetyki do użytku osobistego, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty
wybielające skórę, balsamy do rąk, kremy do rąk, balsamy do ust, kremy tuszujące niedoskonałości skóry (kremy BB), kosmetyki złuszczające, kosmetyki nawilżające, kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody,
kosmetyki do makijażu ciała, środki nawilżające, kosmetyki chroniące
przed słońcem, preparaty chroniące przed słońcem do użytku kosmetycznego, kosmetyki do włosów i skóry głowy, kremy chroniące
przed słońcem dla niemowląt, kosmetyki wykorzystujące naturalne
substancje, podkłady do makijażu, środki czyszczące.
(111) 307468
(220) 2017 05 26
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) URBAŃSKA-DROBNY MARZENA, Zator, PL.
(540) Cukiernia Urbańscy
(540)

(210) 472224
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CENTER CRACOW JANUSZ
NOWOSAD, LESZEK KOSZAŁKA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) ALTAR WINE VINO DE MISA WINO MSZALNE Christus Rex
Vinum Missae
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy, czarny, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 05.13.06, 11.03.01, 11.03.25, 24.13.02,
24.13.22, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wina mszalne.
(111) 307471
(220) 2017 06 09
(210) 472760
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 23
(732) LEWANDOWSKI WALDEMAR PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
LODÓW, Różopole, PL.
(540) Jankes
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy, biały, niebieski
(531) 29.01.14, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13,
27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 lody, 43 usługi w zakresie prowadzenia lodziarni.
(111) 307472
(220) 2017 06 14
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) BIŁOS GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) GENUS MEUM
(540)

(210) 472977

Kolor znaku: szary, biały, ciemnoszary
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody spożywcze, słodycze, 35 reklama billboardowa.
(111) 307469
(220) 2017 05 31
(210) 472401
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KUJAWIA
(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, cegły elewacyjne, cegły klinkierowe, płytki klinkierowe,
35 usługi sprzedaży: cegieł, cegieł elewacyjnych, konstrukcyjnych
elementów niemetalowych dla budownictwa, cegieł klinkierowych,
płytek klinkierowych, usługi doradztwa specjalistycznego i marketingowego w sprawach działalności gospodarczej dotyczącej branży
budowlanej, sprzedaż (promocja) cegieł, konstrukcyjnych elementów niemetalowych dla budownictwa, cegieł elewacyjnych, cegieł
klinkierowych, płytek klinkierowych na rzecz osób trzecich.
(111) 307470
(151) 2018 03 07

(220) 2017 06 01
(441) 2017 11 13

(210) 472416

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.16, 02.03.16, 05.01.03, 05.01.05,
05.01.16
(510), (511) 35 fotokopiowanie, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
szkoleń i warsztatów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów, tłumaczenia, tłumaczenia ustne, usługi
muzeów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, nauczanie, usługi uczelni wyższych, 45 badanie
przeszłości osób, poszukiwania genealogiczne.
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(111) 307473
(220) 2017 06 16
(210) 473003
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TERCA LUNARIS
(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, cegły elewacyjne, cegły klinkierowe, płytki klinkierowe,
35 usługi sprzedaży: cegieł, cegieł elewacyjnych, konstrukcyjnych
elementów niemetalowych dla budownictwa, cegieł klinkierowych,
płytek klinkierowych, usługi doradztwa specjalistycznego i marketingowego w sprawach działalności gospodarczej dotyczącej branży
budowlanej, sprzedaż (promocja) cegieł, konstrukcyjnych elementów niemetalowych dla budownictwa, cegieł elewacyjnych, cegieł
klinkierowych, płytek klinkierowych na rzecz osób trzecich.
(111) 307474
(220) 2017 06 23
(210) 473275
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) URBAŃSKI KRZYSZTOF MKTRADE, Łódź, PL.
(540) GO-PARTY
(510), (511) 4 świeczki, 11 lampiony na świece, przenośne lampiony,
oświetlenie dekoracyjne, 28 serpentyny, wstęgi (akcesoria dekoracyjne na przyjęcia), maski kostiumowe, czapki karnawałowe.
(111) 307475
(220) 2017 06 26
(210) 473355
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Xelion Dom Inwestycyjny
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 26.11.08
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
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wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307476
(220) 2017 06 26
(210) 473396
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) LUBSKA JUSTYNA, PODZIMSKA MONIKA ADCONSULTING
SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze, PL.
(540) AD ADCONSULTING CENTRUM SZKOLEŃ I ROZWOJU
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe-kursy dla menagerów, szkolenia
z zakresu działu sprzedaży-kursy dla handlowców, szkolenia edukacyjne-kursy pedagogiczne na instruktora praktycznej nauki zawodu
oraz kursy na wykładowcę pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa-kursy z bezpieczeństwa
i higieny pracy (BHP), szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycznym-szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, .
(111) 307477
(220) 2017 06 26
(210) 473393
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 04
(732) KLIMKOWSKI WOJCIECH, PIKUS TOMASZ BALDUNO
MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) GOFROŻEK
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(510), (511) 30 babeczki, bajgle, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasta,
ciastka, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, wyroby cukiernicze, wafelki.

(111) 307478
(220) 2017 06 27
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 16
(732) WIND LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WINDplay
(540)

2541

(540)

(210) 473415

Kolor znaku: różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 cyfrowe nośniki danych, 10 elektryczne przyrządy
do masażu, 20 meble, 28 gry, zabawki, sprzęt do gier, 39 transport,
pakowanie, składowanie.
(111) 307479
(220) 2017 06 30
(210) 473569
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KURZEPA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) transoil
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina,
paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy, paliwa na bazie ksylenu, smary, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych,
gazowych i ich produktów pochodnych, sprzedaż asfaltów, smoły,
płynów hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic
samochodowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących i antykorozyjnych,
odmrażaczy do szyb i zamków samochodowych, sprzedaż wyrobów
chemicznych i ich półproduktów, sprzedaż poliolefin, prowadzenie na terenie stacji paliw sklepów w zakresie towarów artykułów
spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych,
wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego i codziennego użytku, usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami
lojalnościowymi dla klientów, usługi administracyjne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont, usługi w zakresie
zarządzania zakupami i transakcjami, usługi dotyczące prowadzenia
ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania
i zapłaty za paliwa do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje benzynowe, reklama, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rachunkowość, przygotowywanie list płac, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie
i obsługa), usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw,
mianowicie usługi myjni samochodowych, usługi zabezpieczania
pojazdów przed korozją, usługi wymiany olejów, usługi w zakresie
napraw pojazdów i przyczep, usługi wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie
prowadzenia restauracji i hoteli, usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, przygotowywanie dań spożywczych (żywność
i napoje) na zamówienie oraz usługi kateringowe w tym zakresie,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, lodziarnie, kafeterie, usługi obiektów gościnnych w zakresie posiłków i napojów.
(111) 307480
(220) 2017 07 05
(210) 473723
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 04
(732) WIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) B BACHOWSKI

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby ze skóry naturalnej i ekologicznej, paski, torby, kapelusze, teczki, fartuchy, saszetki, portfele, 25 odzież, paski
do spodni parciane oraz imitujące skórę, kapelusze zamszowe oraz
imitujące skórę, berety i inne nakrycia głowy.
(111) 307481
(220) 2017 07 06
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 09
(732) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów, PL.
(540) Moc entuzjazmu!
(540)

(210) 473770

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).
(111) 307482
(220) 2017 07 06
(210) 473786
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 11
(732) KOSOWSKI ADAM, Podolsze, PL.
(540) RETOTER plus
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamiennego, brykiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte
w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy, promocji, marketingu
i zarządzania, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zarządzanie punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych,
konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki.
(111) 307483
(220) 2017 07 07
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 09
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) S’olej
(540)

(210) 473861

(531) 27.05.01, 01.15.15, 19.07.01, 27.05.11
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, suplementy
żywnościowe, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczna żywność do celów medycznych, witaminy, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, krople witaminowe, lecznicze dodatki do żywności,
mieszane preparaty witaminowe, napoje witaminizowane, środki
spożywcze wzbogacone, środki spożywcze wzbogacone witaminami, środki spożywcze wzbogacone witaminą D, preparaty zawierające witaminę D, oleje z dodatkiem witamin, oleje z dodatkiem witaminy D, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
29 oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, oleje z dodatkiem witamin,
oleje z dodatkiem witaminy D.
(111) 307484
(220) 2017 07 09
(210) 473877
(151) 2018 01 31
(441) 2017 09 04
(732) JĘDRZEJCZYK JAKUB GREEN DOT, Kraków, PL.
(540) HOMECO
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(510), (511) 3 środki czyszczące, substancje i mieszanki do czyszczenia do gospodarstwa domowego, środki do mycia rąk, kremy do rąk,
kremy oczyszczające do skóry, ściereczki do czyszczenia i szorowania
nasączane środkami do czyszczenia, mydła i żele czyszczące, detergenty, detergenty do użytku domowego, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty w postaci żelu, detergenty
w postaci mleczka, detergenty w piance, mieszaniny do czyszczenia
ubikacji, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki do mycia
okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mydła do użytku domowego,
odkamieniacze do użytku domowego, oleje czyszczące, płyny do mycia naczyń, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do szorowania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do prania,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do wybielania, preparaty
do zmywania naczyń, preparaty myjące, preparaty odtłuszczające
do celów domowych, produkty do udrażniania odpływów i zlewów,
produkty do usuwania plam, proszki do zmywarek, proszki do prania,
żele do prania, środki czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące
do użytku domowego, środki do płukania do zmywarek, środki do płukania do zmywarek do naczyń, środki do zmywania naczyń, substancje
czyszczące do użytku domowego, tabletki do zmywarek.

(111) 307485
(220) 2017 07 10
(210) 473889
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HALIMINT APTEO
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, nielecznicze pasty do zębów,
paski odświeżające oddech, produkty do odświeżania oddechu
w sprayu, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, płyny
farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 307486
(220) 2017 07 11
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) LEWANDOWSKI ARTUR ARTPOL, Lubawa, PL.
(540) SECONDGRADE.pl drugigatunek.com
(540)

(210) 473935

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.13.25
(510), (511) 6 stal, stal nierdzewna, stopy stali, wyroby ze stali, stal
w postaci zwojów, stal w postaci arkuszy, stal nierdzewna w postaci
arkuszy, stal nierdzewna w formie pasów, 40 cięcie stali, polerowanie
stali nierdzewnej, szlifowanie, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, usługi czyszczenia
stali nierdzewnej, usługi polerowania stali nierdzewnej, nakładanie
materiałów wykańczających na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej.
(111) 307487
(220) 2017 07 11
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 18
(732) GŁADYSZ ANDRZEJ, Malbork, PL.
(540) PROJEKT ZDROWIE
(540)

(210) 473936

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe,
żywność dla diet medycznych, napoje witaminizowane, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy
diety zawierające glukozę, białkowe suplementy diety, suplementy
diety zawierające kofeinę, suplementy diety zawierające taurynę, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki odżywcze, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki dietetyczne,
witaminowe i mineralne, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
wody mineralne do celów medycznych, suplementy diety składające się z aminokwasów, 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w tym
on-line, suplementów diety, suplementów żywnościowych i odżywczych, dodatków odżywczych, witamin oraz preparatów witaminowych, żywności dietetycznej do celów leczniczych, usługi w zakresie
promocji towarów, marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa.

(111) 307488
(220) 2017 07 11
(151) 2018 03 06
(441) 2017 10 30
(732) PISZCZEK JAKUB, Toruń, PL.
(540)
(540)

(210) 473984

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 24.17.25, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, doradztwo
prawne.
(111) 307489
(220) 2017 07 13
(151) 2018 03 06
(441) 2017 10 30
(732) BYRSKI ADAM, Ponikiew, PL.
(540) SLAVA
(540)

(210) 474090

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, materiały
piśmienne, kalendarze, kalkomanie przylepne, koperty [artykuły
piśmienne], książki, materiały do rysowania, materiały drukowane,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], papier, papier do pakowania prezentów, papier do pisania [listowy], przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, publikacje drukowane, teczki na dokumenty [artykuły
biurowe], teczki papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, zeszyty, 18 torby, torby wykonane ze skóry, torebki damskie, torebki wykonane ze skóry, torby podróżne, torby podróżne wykonane ze skóry, torby na zakupy,
walizki, plecaki, 25 odzież, odzież codzienna, odzież męska, odzież
damska, odzież dziecięca, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, koszule, spodnie, chusty [odzież], krawaty, bielizna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, apaszki [chustki], swetry [odzież],
paski [odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki damskie,
podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki z daszkiem, opaski
na głowę, obuwie, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, obuwie sportowe, obuwie plażowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze,
materiały piśmienne, kalendarze, kalkomanie przylepne, koperty
[artykuły piśmienne], książki, materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, papier do pakowania prezentów, papier do pisania [listowy], przyrządy do pisania,
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przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, zeszyty, torby,
torby wykonane ze skóry, torebki damskie, torebki wykonane ze skóry, torby podróżne, torby podróżne wykonane ze skóry, torby na zakupy, walizki, plecaki, odzież, odzież codzienna, odzież męska, odzież
damska, odzież dziecięca, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, koszule, spodnie, chusty [odzież], krawaty, bielizna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, apaszki [chustki], swetry [odzież],
paski [odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki damskie,
podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki z daszkiem, opaski
na głowę, obuwie, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, obuwie sportowe, obuwie plażowe.

(111) 307490
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 28
(732) MATYASIK JOLANTA, Kraków, PL.
(540) SUBLIMED
(540)

(210) 474233

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 307491
(220) 2017 07 18
(210) 474282
(151) 2018 02 06
(441) 2017 09 18
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PORADNIK50+
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty, aromaty do napojów, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, farby do brody,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, preparaty do makijażu, preparaty do depilacji, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, mydło do golenia, preparaty do golenia, płyny po goleniu, henna, olejek jaśminowy, kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, barwniki
do ożywiania kolorów, produkty chemiczne do ożywiania kolorów,
środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty do kręcenia
włosów, krochmal, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci,
woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, mydła,
mydełka, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, środki do namaczania bielizny, paski do odświeżania
oddechu, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, pasta do butów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg, preparaty
do pielęgnacji paznokci, paznokcie sztuczne, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, płyny do pielęgnacji włosów, wosk do podłogi, preparaty i kremy do polerowania, pomadki do ust, preparaty do prania,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, saszetki zapachowe do bielizny, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do usuwania rdzy, produkty do czyszczenia tapet, produkty perfumeryjne, soda wybielająca, płyny do spryskiwaczy szyb, suche szampony, szampony, szminki,
kleje do mocowania sztucznych włosów, środki do czyszczenia zębów, środki do szorowania, środki do mycia, preparaty do czyszcze-
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nia, środki odświeżające powietrze, środki do zmiękczania tkanin,
talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, preparaty do udrażniania rur,
waciki-przybory toaletowe, produkty toaletowe, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
do celów kosmetycznych, farby i lakiery do włosów, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wywabiacze plam, żele
do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, zmywacze
do paznokci, płyny do mycia naczyń, preparaty do usuwania farby,
wywabiacze plam, preparaty oraz środki do mycia, czyszczenia i szorowania-artykuły chemii gospodarczej, 5 aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, jodki alkaliczne
do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych,
alkohol medyczny, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, anestetyki, antybiotyki, środki
antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki przenośne wyposażone, herbata
dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty balsamiczne
do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
bizmutowe do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulozowe do celów leczniczych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów
medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, majtki i pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty chemiczne
do testów ciążowych, cukierki do celów medycznych, cementy dentystyczne, lakiery dentystyczne, kleje do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje
dietetyczne do celów medycznych, eliksiry-preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych i farmaceutycznych, estry i etery do celów medycznych i farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, fosforany do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do sterylizacji gleby,
glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca
do celów farmaceutycznych, olej gorczycowy do celów leczniczych,
preparaty do niszczenia grzyba, guma do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, preparaty przeciw hemoroidom, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych,
majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, intymne preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, olejek
kamforowy, karbonyl, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski do celów medycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, kompresy, olejek koprowy do celów
leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, krew do celów medycznych, środki tamujące krwawienie, laktoza do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki
lecznicze, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych i weterynaryjnych, leki do użytku medycznego, lotony do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne do majtek, majtki menstruacyjne, maści
do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych,
woda melisowa do celów farmaceutycznych, mięta do celów farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineralne do celów leczniczych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, preparaty przeciwmolowe, moleskin do celów medycznych, woda morska do celów leczniczych, myrobalan do celów farmaceutycznych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie
nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, środki oczyszczające,
preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, maść przeciw odmrożeniom, odświeża-
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cze do ubrań i tkanin, okłady gorczycowe, tabletki wspomagające
opalanie, środki do leczenia oparzeń, materiały opatrunkowe, preparaty dla organoterapii, zioła do palenia do celów leczniczych, pastylki
do celów farmaceutycznych, dziecięce pielucho-majtki, pieluszki
dziecięce, pijawki lekarskie, plastry gorczycowe, plastry samoprzylepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne
przeciw poceniu się, płyny do przemywania pochwy, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty odświeżające powietrze, preparaty do niszczenia szkodników, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy przylepne do celów medycznych, lotony dla
psów, środki do mycia psów, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, leki seroterapeutyczne, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, sporysz do celów
farmaceutycznych, sterydy, preparaty do sterylizacji, sulfonamidy,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające propolis, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, woda termalna, tran, środki trawienne do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych i leczniczych, preparaty
weterynaryjne, preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, wywary
do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw
zaparciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, żywność dla niemowląt, 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne,
aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory
tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone,
filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane,
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych,
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne-
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go i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury,
aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy
krwi, aparaty do masażu wibracyjnego, bandaże elastyczne, bańki
lekarskie, baseny do celów leczniczych, poduszki przeciw bezsenności, gorsety brzuszne, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, butelki do karmienia, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych stosowanych w lecznictwie, urządzenia do gimnastyki leczniczej, gryzaki dla ząbkujących dzieci, łóżka
hydrostatyczne do celów leczniczych, koce podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy do masażu kosmetycznego, kule
inwalidzkie, lampy do celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów
leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, materace nadmuchiwane
do celów leczniczych, aparaty i instrumenty medyczne, nakolanniki
ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, podkłady przeciwodleżynowe,
opaski usztywniające na stawy, bandaże przepuklinowe, wkładki ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, podkładki uciskowe,
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, aparaty słuchowe,
lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, aparatura rehabilitacyjna
do ciała do celów medycznych, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne,
emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki,
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami
i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne,
rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 28 przyrządy
gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne
do gimnastyki, przyrządy stosowane w kulturystyce, rowery treningowe stacjonarne, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych,
trampoliny, 29 alginiany do celów spożywczych, aloes spożywczy,
anchois, bekon, bita śmietana, bulion, chipsy owocowe, chrupki
ziemniaczane, czipsy ziemniaczane, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki
jadalne, galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus, jaja, jaja ślimacze, zupy jarzynowe,
jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kawior,
kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, masło kokosowe, olej kokosowy,
tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompoty, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne,
korniszony, krewetki, korniszony z jarzynami w occie, krokiety, olej
kukurydziany, kumys, langusty nieżywe, owoce lukrowane, łosoś,
małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masło kokosowe, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane,
mięso solone, migdały mielone, produkty mleczne, mleko, mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko skondensowane, owoce mrożone, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, olej
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzechy arachidowe preparowane,
ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce kandyzowane, owoce
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konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pestki
słonecznika, płatki ziemniaczane, sok pomidorowy, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, pyłki kwiatowe-żywność, raki nieżywe, rodzynki, soki roślinne do gotowania, ryby konserwowane, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki nieżywe, szynka, śledzie, bita śmietana, tłuszcz
kokosowy, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, pasztet
z wątróbek, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, zsiadłe mleko,
zupy, zupy jarzynowe jako przetwory, żywność z ryb, 30 anyż, aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bułka tarta,
chałwa, cheeseburgery, chipsy, chleb, słodycze ozdobne na choinki,
ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, masa do pieczenia ciasta, ciasto w proszku, wyroby
cukiernicze, cukierki miętowe, curry, cynamon, czekolada, napoje
na bazie czekolady, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki owocowe, gofry, potrawy gotowe oparte na kluskach, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
herbata, herbatniki, pieczywo imbirowe, kakao, napoje na bazie kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, napoje
na bazie kawy, kawa nienaturalna, keczup, kiełbasa, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych, kluski, krakersy, krem angielski, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, płatki kukurydziane,
kuskus, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów
chłodzących, lukier do ciast, majonezy, makaron rurki i wstążki, maltoza, marcepan, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie
mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana, melasa do celów spożywczych, sosy mięsne, pasta
z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, herbata mrożona, jogurt mrożony, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy owocowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany,
płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki-cukierki, paszteciki, pesto, pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki,
puddingi, ryż, ciastka ryżowe, sago, przekąski z ryżu, sajgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, sorbety, sosy mięsne, sosy pomidorowe,
spaghetti, lody spożywcze, suchary, sushi, tapioka, tarty z owocami,
tortille, zioła konserwowane jako przyprawy, 31 algi spożywcze, aloes, buraki, bulwy, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, choinki,
cykoria, cytryny, drób żywy, dynie, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jagody, jaja do wylęgania, jedwabniki, kabaczki, jęczmień, kasze dla drobiu, kasztany jadalne, kiełki pszenicy, kiszonki, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż,
kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, langusty
żywe, makuchy, małże żywe, mączka z orzechów arachidowych, migdały, napoje dla zwierząt domowych, ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzechy arachidowe,
ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, palmy, liście palmowe, pasze, pieprz ziołowy, pokarm dla ptaków,
pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pomarańcze,
pory świeże, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pszenica,
rabarbar, raki żywe, rośliny, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sezam, siano, skorupiaki żywe, słoma, maty słomiane, spożywcze pasze wzmacniające, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, trufle świeże, wieńce
z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, wodorosty spożywcze,
wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna-zboża,
ziarna nasiona, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta domowe, zwierzęta żywe, żyto, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane,
pastylki do napojów gazowanych, proszek do napojów gazowanych,
piwo imbirowe, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniady, wody mineralne, napoje bezalkoholowe na bazie alkoholu mleko migdałowe, mleko orzechowe
jako napój bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, preparat) do produkcji napojów, syropy do napojów,
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napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
soki owocowe, nektary owocowe, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy, woda salcerska, sorbety-napoje, woda stołowa, moszcz winogronowy, woda sodowa, 33 alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe,
esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, anyżówka-likier, aperitify,
arak, brandy, curacao, destylowane napoje alkoholowe, dżin, nalewki
gorzkie, gruszecznik, jabłecznik, cydr, kirsz, koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny, napoje bezalkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce,
owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka,
35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku,
dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy
animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony
taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo,
napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza
fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne
do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji
eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób
trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działal-
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ności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub
inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania
poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu
cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
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z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 44 aromaterapia, domy opieki, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, hospicja,
usługi w ramach klinik medycznych, masaż, opieka pielęgniarska,
opieka medyczna, salony piękności, placówki opieki pielęgniarskiej,
porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi sanatoryjne, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi telemedyczne, usługi wizażystów.

(111) 307492
(220) 2017 07 19
(210) 474380
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR.
(540) AGNIS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 307493
(220) 2017 07 20
(210) 474406
(151) 2018 01 04
(441) 2017 08 21
(732) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) Z ZGODA FC Tu rządzi futbol!
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(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, biały
(531) 24.01.15, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów
sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć głowy, obuwia codziennego
i sportowego, rękawic, ochraniaczy, piłek do gier, plecaków, portfeli,
toreb sportowych i podróżnych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaj detalicznej,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie [w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej] w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich.
(111) 307494
(220) 2017 07 26
(151) 2018 01 26
(441) 2017 08 28
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) Nehi
(540)

(210) 474586

Kolor znaku: zielony, biały, jasnoróżowy, ciemnoróżowy
(531) 01.15.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
owocowe, napoje
izotoniczne, soki owocowe, esencje
do sporządzania napojów, syropy do sporządzania napojów .
(111) 307495
(220) 2017 08 03
(210) 474991
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) ALEX W. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Nowiny, PL.
(540) Z PRAWDZIWEGO CHMIELU PIWO EST 1551 CHMIELNICKIE
Chmielnik-to królestwo chmielu i browarnictwa, potwierdzeniem
tego jest gałązka chmielu umieszczona w herbie miasta. JASNE PEŁNE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, brązowy, złoty, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.11.15, 07.01.14, 06.07.25, 25.01.15, 25.05.25, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i napoje na bazie piwa.
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(111) 307496
(220) 2017 08 10
(210) 475225
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Jan Niezbędny
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania
do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny
do zmywania naczyń, preparaty do mycia i polerowania do kuchni
i do łazienki, nasączone ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne
stosowane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania,
oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda
krystaliczna do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych,
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do zawijania,
pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub
papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna
stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek z tektury,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, karty indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki
do książek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier toaletowy,
papier w arkuszach, papier pergaminowy, pojemniki na śmietanę
papierowe, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materiałów
papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, segregatory, serwetki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, serwetki papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby
tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony na doniczki z papieru,
doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, pudełka
na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze
na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze,
pokrowce na deski do prasowania, pudełka do biszkoptów, pudełka
na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice
do prac domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,

2548

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego,
detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze stosowane
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające
i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń,
preparaty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach
do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg,
kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia.

(111) 307497
(220) 2017 08 10
(210) 475229
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) Soft-B system
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 obuwie, 35 reklama.
(111) 307498
(220) 2017 08 10
(210) 475238
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) JAN Niezbędny
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, granatowy, czerwony, żółty, beżowy
(531) 02.01.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania
do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny
do zmywania naczyń, preparaty do mycia i polerowania do kuchni
i do łazienki, nasączone ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne
stosowane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania,
oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda
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krystaliczna do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych,
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do zawijania,
pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub
papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna
stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek z tektury,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, karty indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki
do książek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier toaletowy,
papier w arkuszach, papier pergaminowy, pojemniki na śmietanę
papierowe, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materiałów
papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, segregatory, serwetki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, serwetki papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby
tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony na doniczki z papieru,
doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, pudełka
na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze
na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze,
pokrowce na deski do prasowania, pudełka do biszkoptów, pudełka
na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice
do prac domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego,
detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze stosowane
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające
i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń,
preparaty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach
do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg,
kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia.

(111) 307499
(220) 2017 08 10
(210) 475239
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
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(540) Jan Niezbędny
(540)

(531) 27.05.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania
do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny
do zmywania naczyń, preparaty do mycia i polerowania do kuchni
i do łazienki, nasączone ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne
stosowane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania,
oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda
krystaliczna do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych,
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do zawijania,
pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub
papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna
stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek z tektury,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, karty indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki
do książek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier toaletowy,
papier w arkuszach, papier pergaminowy, pojemniki na śmietanę
papierowe, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materiałów
papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, segregatory, serwetki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, serwetki papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby
tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony na doniczki z papieru,
doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, pudełka
na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze
na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze,
pokrowce na deski do prasowania, pudełka do biszkoptów, pudełka
na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice
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do prac domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego,
detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze stosowane
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające
i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń,
preparaty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach
do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg,
kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia.

(111) 307500
(220) 2017 12 14
(210) 480073
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 22
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ URZĄD
PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, PL.
(540) PUeUP
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych,
urządzenia do reprodukcji, nagrywania i transmisji dźwięku i obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, osprzęt do przetwarzania
danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe, pamięci komputerowe, pamięci elektroniczne, pamięć USB (pendrive), karty pamięci SD, 16 papier, tektura, materiały
drukowane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 38 usługi
poczty elektronicznej, usługi transmisji danych, przesyłanie informacji cyfrowych, elektroniczne przesyłanie danych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem chatroomów, linii czatowych i forów internetowych, usługi komunikacji internetowej, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie komputerowej
bazy danych, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania
danych, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, wystawy z dziedziny kultury lub edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
książek, usługi czytelni, 42 usługi komputerowe, administrowanie
stronami internetowymi, projektowanie systemów komputerowych,
programowanie komputerowe, konwersja danych na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie i odtwarzanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, aktualizacja i utrzymywanie stron internetowych, 45 usługi prawne, doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, rozstrzyganie
spraw spornych, alternatywne metody rozstrzygania sporów (usługi
prawne), licencjonowanie własności intelektualnej, usługi związane
z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi, badania w zakresie własności intelektualnej.
(111) 307501
(151) 2017 02 28

(220) 2016 09 19
(441) 2016 11 07

(210) 461722

2550

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) kupfundusz pl
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, ciemnoniebieski
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie sporządzania analiz finansowych, doradztwa w sprawach finansowych, zarządzania finansami, usług finansowych, pośrednictwa finansowego,
przygotowania informacji finansowej, wycen finansowych, zarządzania finansami, dystrybucji funduszy inwestycyjnych.
(111) 307502
(220) 2017 05 30
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) delice
(540)

(210) 470787

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.06, 26.04.18
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, mięso i wędliny, ryby, drób
(nieżywy), dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, galaretki, galaretki owocowe, dżemy, jaja,
oleje spożywcze i tłuszcze jadalne, anchois, ajvar [papryka konserwowana], białka jajek, albumen (białko z jaj) do celów kulinarnych,
solone mięso, aloes spożywczy, orzechy, homary nieżywe, bekon,
napoje mleczne z przewagą mleka, zupy, skórki owocowe, pokrojona w plastry i przyprawiona wołowina barbequed (bulgogi), masło,
masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe, karczochy konserwowane, mięso konserwowe, wieprzowina, kawior, korniszony,
żywność przygotowywana z ryb, cebula konserwowana, mieszanki
przetworów owocowych, sos z żurawiny [kompot], owoce gotowane, koncentraty rosołowe, skorupiaki nieżywe, czosnek [konserwowy], warzywa w puszkach, małże nieżywe, kapusta kwaszona, fasola,
konserwowa, wątroba, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
filety rybne, płatki ziemniaczane, produkty serowarskie, wiórki
kokosowe, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane,
grzyby konserwowane, krewetki, nieżywe, raki nieżyjące, żelatyna,
tłuszcze jadalne, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
hummus [pasta z ciecierzycy], kefir [napój mleczny], smalec, mleko
albuminowe, mleko skondensowane, mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe [do celów kulinarnych], mleko sojowe, lecytyna do celów
kulinarnych, warzywa gotowane, soczewica konserwowana, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, migdały mielone, margaryna, marmolada, orzechy laskowe przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy
preparowane, olej kostny jadalny, olej kokosowy, olej rzepakowy
jadalny, olej słonecznikowy do celów kulinarnych, olej kukurydziany, olej z ziaren palmowych do żywności, olej palmowy do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oliwa z oliwek,
oliwki konserwowane, bita śmietana, krem na bazie masła, pasztet
z wątróbki, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, pektyna do celów kulinarnych, ryby solone, preparaty do produkcji bulionu, składniki do sporządzania zup, szynka,
mleko sfermentowane, przecier jabłkowy, riażenka [prażone zsiadłe
mleko], łosoś nieżywy, kiełbaski w cieście, sardynki, nieżywe, nasiona
słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, serwatka, śmietana [produkty mleczarskie], przekąski na bazie owoców, soki roślinne
do gotowania, sok pomidorowy do gotowania, tahini [pasta nasion
sezamu], trufle zakonserwowane, tofu, tuńczyk nieżyjący, flaki, żółtka
jajek, rodzynki, małże nieżywe, jogurt.
(111) 307503
(151) 2018 03 06

(220) 2017 07 13
(441) 2017 10 30

(210) 474094

Nr 7/2018

(732) KRZYŻANOWSKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ROMAR, Człopa, PL.
(540) ROMAR
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony
(531) 25.01.09, 25.01.10, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewniane płyty budowlane, krokwie drewniane,
belki drewniane, słupy drewniane, krokwie dachowe, płyty dachowe
[z drewna], deski dachowe [z drewna], niemetalowe panele dachowe, drewniane deski sufitowe, drewniane ściany palowe, drewniane
wiązary dachowe, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe belki stropowe, niemetalowe domy prefabrykowane,
niemetalowe domy modułowe, przenośne konstrukcje drewniane,
niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, konstrukcja budynków, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, montaż belkowania dachu, usługi instalacji dachów, naprawa
dachów, budowa stropów, 42 usługi projektowania architektonicznego, usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie projektowania budynków.
(111) 307504
(220) 2017 08 16
(210) 475412
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) SIEKANKA ROBERT KANCELARIA PRAWNA, Kraków, PL.
(540) NOWO Hucianka
(540)

Kolor znaku: błękitny, granatowy
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne, stołowe, sodowe-gazowane i niegazowane, wody stołowe, lemoniady, soki, napoje i nektary bezalkoholowe, napoje energetyczne, piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 307505
(220) 2017 10 31
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 18
(732) TEXTRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) textra
(540)

(210) 477356

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 spedycja, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu,
transport, transport morski, transport kolejowy, transport powietrzny.
(111) 307506
(220) 2017 08 23
(210) 475649
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) ETRIBAVIR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 307507
(220) 2017 08 10
(210) 475241
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Żyj wygodniej
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania
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i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania
do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny
do zmywania naczyń, preparaty do mycia i polerowania do kuchni
i do łazienki, nasączone ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne
stosowane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania,
oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda
krystaliczna do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych,
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do zawijania,
pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub
papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna
stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek z tektury,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, karty indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki
do książek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier toaletowy,
papier w arkuszach, papier pergaminowy, pojemniki na śmietanę
papierowe, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materiałów
papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, segregatory, serwetki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, serwetki papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby
tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony na doniczki z papieru,
doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, pudełka
na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze
na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze,
pokrowce na deski do prasowania, pudełka do biszkoptów, pudełka
na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice
do prac domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego,
detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze stosowane
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania na-
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czyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające
i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń,
preparaty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach
do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg,
kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia.

(111) 307508
(220) 2017 08 10
(210) 475246
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) eko natura
(540)

Kolor znaku: zielony, beżowy, żółty, różowy, czerwony, niebieski,
biały
(531) 01.03.01, 01.15.01, 05.03.11, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania
do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny
do zmywania naczyń, preparaty do mycia i polerowania do kuchni
i do łazienki, nasączone ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne
stosowane w suszarkach do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania,
oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda
krystaliczna do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone w sklepach stacjonarnych oraz internetowych,
w zakresie następujących produktów: folie metalowe do zawijania,
pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania z białej blachy, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub
papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna
stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek z tektury,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki
z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, karty indeksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki
do książek, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier toaletowy,
papier w arkuszach, papier pergaminowy, pojemniki na śmietanę
papierowe, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do materiałów
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papierniczych, pudełka kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, torebki w kształcie stożka, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, segregatory, serwetki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, serwetki papierowe stołowe, serwety na stół papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, kartonu, ślimaki papierowe, tuby
tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
do odkurzaczy, zasłony papierowe, osłony na doniczki z papieru,
doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, pudełka
na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze
na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
kubły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze,
pokrowce na deski do prasowania, pudełka do biszkoptów, pudełka
na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice
do prac domowych, tace papierowe do użytku domowego, talerze
papierowe, torby izotermiczne, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania do użytku domowego,
detergenty do użytku domowego, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze stosowane
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające
i dezodoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń,
preparaty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki, nasączone
ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach
do prania, preparaty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg,
kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia.

(111) 307509
(220) 2017 08 10
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) CHEETOS BIG MIX
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.

(210) 475247

(111) 307510
(220) 2017 08 10
(210) 475250
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BZK ALCO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane
na bazie soków owocowych, owoców lub z zawartością soków warzywnych lub na bazie warzyw, cydr bezalkoholowy, mineralizowane piwa, napoje z gotowanego ziarna jęczmienia, soki owocowe
i warzywne, esencje do produkcji napojów, gazowane i niegazowane wody mineralne włącznie z smakowymi, koktajle owocowe
bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, o smakach owocowych, o smaku kawy, o podwyższonej zawartości witamin, napoje
dla sportowców z elektrolitami lub wzbogacone proteinami, napoje
energetyzujące (nie do celów leczniczych), napoje typu smoothie
z zawartością ziarna i owsa, piwo i produkty piwowarskie, preparaty
do produkcji napojów bezalkoholowych, soki owocowe i warzywne
do użytku jako napoje, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy
do sporządzania napojów na bazie serwatki, 33 napoje alkoholowe,
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alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe koktajle, likiery, aperitify,
wódki, wina, wina musujące, wermuty, wina kuchenne, cydr, dżin,
nalewki alkoholowe, kirsz, mieszanki koktajli alkoholowych, miody
pitne, whisky, brandy, likiery, napoje alkoholowe aromatyzowane,
napoje alkoholowe na bazie kawy lub herbaty, napoje energetyczne
z zawartością alkoholu, owocowe wina musujące, poncze alkoholowe, 35 usługi: sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów alkoholowych i bezalkoholowych także świadczone on-line, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi i środkami spożywczymi, administrowania
sprzedażą, administrowania i organizacji sprzedaży wysyłkowej,
marketingu handlowego, negocjowania umów sprzedaży, pośrednictwa w kontraktach na kupno i sprzedaż, promowania sprzedaży
na rzecz osób trzecich, administrowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwa i zarządzania biznesowego w zakresie
wprowadzania na rynek nowych produktów, usługi analizy rynków
dotyczące sprzedaży towarów, 45 usługi udzielania licencji osobom
trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich, licencjonowanie koncepcji franczyzowych (usługi prawne),
doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, egzekwowanie
praw do własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie mediacji,
organizowanie świadczenia usług prawnych, zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich,
usługi zarządzania znakami towarowymi, własnością intelektualną
i przemysłową.

(111) 307511
(220) 2017 08 10
(210) 475255
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) CHWAŚCIŃSKI RADOSŁAW, BARAŃSKI SŁAWOMIR
KWIATOWA PRZESYŁKA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) KWIATOWA PRZESYŁKA Deluxe
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
kwiatów, roślin, bukietów, kompozycji kwiatowych, akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, prowadzone także drogą elektroniczną lub
za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie sieci franchisingowej w zakresie sprzedaży i dostarczania kwiatów oraz akcesoriów
kwiaciarskich i ogrodniczych, dystrybucja materiałów reklamowych,
pomoc w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, promocja
sprzedaży i reklama produktów kwiaciarskich i ogrodniczych oferowanych przez osoby trzecie, organizowanie sieci franchisingowej
w zakresie produktów takich, jak kwiaty i akcesoria kwiaciarskie
i ogrodnicze, organizacja wystaw kwiatów lub roślin dla celów handlowych lub reklamowych, informacja o usługach wskazanych powyżej, 39 transport, pakowanie, składowanie i dostarczanie towarów,
w szczególności, roślin, kwiatów, akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, usługi pośrednictwa w zakresie transportu, pakowania, składowania i dostarczania towarów, informacja o usługach wskazanych
powyżej, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, w szczególności z wykorzystaniem roślin, informacja o usługach wskazanych powyżej,
44 usługi projektowania bukietów, usługi projektowania kompozycji
kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie
układania kompozycji florystycznych, wypożyczanie kwiatów, informacja o usługach wskazanych powyżej, 45 licencjonowanie własności intelektualnej w zakresie produkcji i obrotu kwiatami i artykułami
kwiaciarskimi i ogrodniczymi, pomoc prawna w sprawach własności
intelektualnej, w szczególności dla podmiotów z branży ogrodniczej
i kwiaciarskiej, informacja o usługach wskazanych powyżej.
(111) 307512
(220) 2017 08 10
(210) 475256
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) CHWAŚCIŃSKI RADOSŁAW, BARAŃSKI SŁAWOMIR
KWIATOWA PRZESYŁKA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
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(540) kwiatowa przesyłka.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, fioletowy, różowy
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
kwiatów, roślin, bukietów, kompozycji kwiatowych, akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, prowadzone także drogą elektroniczną lub
za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie sieci franchisingowej w zakresie sprzedaży i dostarczania kwiatów oraz akcesoriów
kwiaciarskich i ogrodniczych, dystrybucja materiałów reklamowych,
pomoc w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa, promocja
sprzedaży i reklama produktów kwiaciarskich i ogrodniczych oferowanych przez osoby trzecie, organizowanie sieci franchisingowej
w zakresie produktów takich, jak kwiaty i akcesoria kwiaciarskie
i ogrodnicze, organizacja wystaw kwiatów lub roślin dla celów handlowych lub reklamowych, informacja o usługach wskazanych powyżej, 39 transport, pakowanie, składowanie i dostarczanie towarów,
w szczególności, roślin, kwiatów, akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, usługi pośrednictwa w zakresie transportu, pakowania, składowania i dostarczania towarów, informacja o usługach wskazanych
powyżej, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, w szczególności z wykorzystaniem roślin, informacja o usługach wskazanych powyżej,
44 usługi projektowania bukietów, usługi projektowania kompozycji
kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie
układania kompozycji florystycznych, wypożyczanie kwiatów, informacja o usługach wskazanych powyżej, 45 licencjonowanie własności intelektualnej w zakresie produkcji i obrotu kwiatami i artykułami
kwiaciarskimi i ogrodniczymi, pomoc prawna w sprawach własności
intelektualnej, w szczególności dla podmiotów z branży ogrodniczej
i kwiaciarskiej, informacja o usługach wskazanych powyżej.
(111) 307513
(220) 2017 08 11
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) PANEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) Panel Serwis
(540)

(210) 475257

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, preparaty toaletowe, antypoślizgowe płyny
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, krochmal do prania,
wosk do parkietów, wosk do podłóg, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam,
preparaty toaletowe, preparaty do usuwania rdzy, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], wybielacze
stosowane w pralnictwie, środki czyszczące, środki sanitarne, 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków
dezynfekcyjnych, maszyny do pielenia, maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, odkurzacze, ostrza do kosiarek, pługi
do usuwania darni, pługi śnieżne, torby do odkurzaczy, urządzenia
do czyszczenia parowe, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, węże do odkurzaczy, zamiatarki drogowe [samojezdne], maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny sprzątające,
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8 grabie [narzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne], kosiarki ogrodowe
ręczne [narzędzia], kosy, łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia],
narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, noże ogrodnicze do przycinania roślin,
opielacze ręczne, przycinacze do drzew, przyrządy tnące [narzędzia
ręczne], rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], sekatory,
sierpaki, szpadle [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów roślin, widełki do pielenia [ręczne], 11 akcesoria łazienkowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, suszarki do prania, elektryczne, urządzenia dezodoryzujące,
nie do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do suszenia rąk do toalet, 16 materiały do pakowania, papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, papier toaletowy, 21 dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, gąbki czyszczące, ircha
do czyszczenia, kosze do użytku domowego, kosze na papier, kosze
na śmieci, kubły, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki
do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, mopy, mydelniczki, narzędzia do czyszczenia, ręczne, odkurzacze nieelektryczne,
odpady bawełniane do czyszczenia, polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, rękawice
do mycia samochodów, rękawice do polerowania, rękawice ogrodnicze, szczotki do dywanów, szczotki do szklanych kloszy do lamp,
szczotki do szorowania, szmatki do czyszczenia, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, ściereczki do kurzu i polerowania, ścierki
do mycia podłóg, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami,
urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne,
wiadra z wyciskarkami do mopów, 37 czyszczenie i sprzątanie budynków od wewnątrz, czyszczenie i sprzątanie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, konserwacja mebli, mycie, mycie pojazdów, pranie i prasowanie bielizny,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg, czyszczenie
(sprzątanie) dywanów i chodników, czyszczenie elementów wystroju wnętrz, czyszczenie podłóg i pokryć podłogowych, czyszczenie
powierzchni handlowych, dezynfekcja pomieszczeń, czyszczenie
powierzchni sufitów i ścian, sprzątanie domów, szpitali, sklepów,
budynków, fabryk, hoteli, nieruchomości, pomieszczeń biurowych,
placów budowy, klubów, terenów miejskich i przemysłowych.

(111) 307514
(220) 2017 08 11
(210) 475258
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) HAZWERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) HAZWERK POLSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 24.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, narzędzi i przyrządów ręcznych oraz części do przyrządów i narzędzi
ręcznych, kluczy dynamometrycznych, grzechotek [narzędzia ręczne], nasadek [drobnica metalowa], kluczy [obsługiwanych ręcznie],
wózków narzędziowych, akumulatorów do pojazdów, prostowników, urządzeń do regulacji silnika, prostowników elektrycznych,
zgrzewarek, narzędzi pneumatycznych, narzędzi akumulatorowych,
urządzeń pomiarowych, kluczy do nakrętek, lamp, wtryskiwaczy
do paliwa, wtryskiwaczy, wkrętarek elektrycznych, spawarek, przecinarek [obrabiarek], tarczy tnących [narzędzia obsługiwane ręcznie],
próbników napięcia, testerów elektrycznych, próbników szczelin,
akumulatorów samochodowych, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, agencje importowe i eksportowe, 37 naprawa narzędzi, naprawa kluczy
pneumatycznych oraz dynamometrycznych, naprawa urządzeń
pomiarowych, ponowna kalibracja urządzeń pomiarowych, 42 kali-
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bracja oraz wzorcowanie urządzeń pomiarowych, usługi testowania
diagnostycznego wspomagane komputerowo.

rozwiązywania sporów, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 307515
(220) 2017 08 11
(210) 475267
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 25
(732) INSTYTUT EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych
(540)

(111) 307517
(220) 2017 08 11
(210) 475298
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) seni cup
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie kampanii
reklamowych, promowanie imprez sportowych i integracyjnych,,
41 organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i integracyjnych, usługi oświatowe i szkoleniowe w zakresie kultury
fizycznej i sportu.

(531) 03.07.02, 17.03.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy
ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
wyceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, wywiad
gospodarczy, zestawienia statystyczne, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wycena finansowa, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym.
(111) 307516
(220) 2017 08 07
(210) 475094
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 25
(732) MACIEJEWSKA AGATA, Warszawa, PL.
(540) Dziewuchy Dziewuchom
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma (periodyki), etykiety z papieru
lub z kartonu, formularze (blankiety, druki), fotografie (wydrukowane),
gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki na grafit
(ołówki automatyczne), ołówki węglowe, periodyki [czasopisma],
pióra i długopisy (artykuły biurowe), podręczniki (książki), przybory
szkolne, publikacje drukowane, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, 18 torby, torby gimnastyczne, torby na zakupy,
torby plażowe, torby szkolne (z paskiem na ramię), torby turystyczne,
torebki, 21 filiżanki, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
25 czapki (nakrycia głowy), daszki [nakrycia głowy], koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], nakrycia głowy, odzież, okrycia
wierzchnie (odzież), podkoszulki bez rękawów, 35 projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 36 zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, organizacja zbiórek, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 41 produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 44 porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 45 mediacje, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, usługi alternatywnego

(111) 307518
(220) 2017 08 11
(210) 475300
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) KLARZYME
(510), (511) 1 enzymy do przemysłu spożywczego, preparaty do klarowania moszczu i wina.
(111) 307519
(220) 2017 08 11
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 02
(732) ŁÓDŹ ART CENTER, Łódź, PL.
(540) ŁDF ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL
(540)

(210) 475310

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
publikowanie sponsorowanych tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, kreowanie wizerunku (firmy, usług, towaru),
reklama telewizyjna.
(111) 307520
(220) 2017 08 11
(210) 475312
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) seni cup
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie kampanii
reklamowych, promowanie imprez sportowych i integracyjnych,,
41 organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i integracyjnych, usługi oświatowe i szkoleniowe w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
(111) 307521
(220) 2017 08 11
(210) 475316
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 02
(732) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE, Warszawa, PL.
(540) GALERIA URSYNÓW
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 katalogi, prospekty, ulotki, kalendarze, podstawki
z papieru i tektury pod napoje i naczynia do picia i jedzenia, notatniki, długopisy, 35 usługi organizacji reklamy, rozpowszechniania materiałów reklamowych, informacji handlowej, organizowania targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi wynajmowania miejsc i powierzchni na cele reklamowe, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 36 usługi administrowania nieruchomościami, usługi
wynajmowania powierzchni biurowych i handlowych.

(111) 307522
(220) 2017 08 11
(210) 475317
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 02
(732) SYNERGIO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EKOGROSZEK SZTYGAR ULTRA
(510), (511) 4 paliwa stałe na bazie węgla, węgiel, brykiety węglowe,
koks.
(111) 307523
(220) 2017 08 11
(210) 475318
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 02
(732) SYNERGIO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EKOGROSZEK SZTYGAR PREMIUM
(510), (511) 4 paliwa stałe na bazie węgla, węgiel, brykiety węglowe,
koks.
(111) 307524
(220) 2017 08 11
(210) 475319
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 02
(732) SYNERGIO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SZTYGAR WĘGIEL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 24.01.08, 24.01.17,
24.01.20, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa stałe na bazie węgla, węgiel, brykiety węglowe,
koks.
(111) 307525
(220) 2017 08 16
(210) 475343
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, NL.
(540) AB
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako
materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne,
preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych,
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze,
preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, pre-
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paraty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające
tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki
korozyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania
akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna
ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy,
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana,
rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo,
9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki,
induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry,
taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 29 chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym,
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty,
owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców,
sałatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona,
popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy
deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe
z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty,
na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka,
quiche, tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby
cukiernicze, 31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
ziemniaki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także internetowych towarów jak: antydetonatory do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako
materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne,
preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych,
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze,
preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające
tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki
chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego,
węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania aku-
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mulatorów, benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka,
benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy, oleje
do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe,
paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki,
induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry,
taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym,
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty,
owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców,
sałatki warzywne, wywar, bulion, cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona,
popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy
deserowe, napoje, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako
wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka, quiche,
tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki,
36 handel walutami i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi car-sharingu.

(111) 307526
(220) 2017 08 16
(210) 475344
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, NL.
(540) Apexim AB
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.07
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako
materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne,
preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych,
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze,
preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające
tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki
korozyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania
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akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna
ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy,
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana,
rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo,
9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki,
induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry,
taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 29 chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym,
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty,
owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców,
sałatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona,
popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy
deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe
z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty,
na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka,
quiche, tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby
cukiernicze, 31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
ziemniaki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także internetowych towarów jak: antydetonatory do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako
materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne,
preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych,
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze,
preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające
tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki
chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego,
węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka,
benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy, oleje
do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe,
paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki,
induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory
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przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry,
taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym,
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty,
owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców,
sałatki warzywne, wywar, bulion, cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona,
popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy
deserowe, napoje, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako
wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka, quiche,
tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki,
36 handel walutami i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi car-sharingu.

(111) 307527
(220) 2017 08 16
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) PUWER
(540)

(210) 475349

Kolor znaku: biały, fioletowy, żółty, niebeski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14, 27.05.04, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, waciki do celów
kosmetyczne, mydła i żele, płyny pielęgnacyjne, kremy kosmetyczne, olejki eteryczne, środki do mycia zębów, pasta do zębów, żele
do wybielania zębów, kosmetyki nielecznicze, pianki, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmetyki kolorowe, olejki mineralne, kremy tonizujące, kosmetyki brązująco-opalizujące,
kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała,
kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów,
olejki do opalania, pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc, kosmetyki w formie mleczka, kosmetyki do ust,
błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosmetyki w gotowych zestawach,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki w postaci płynów, preparaty do samoopalania, środki
do oczyszczania skóry twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust,
środki nawilżające do twarzy, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, nawilżające balsamy do ciała, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów, środki nawilżające przeciw
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek, 5 suplementy diety do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, patyczki do czyszczenia uszu
do celów medycznych, homogenizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony
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sojowe, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się
z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy odżywcze
ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko, 10 wyroby medyczne,
urządzenia medyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, inhalatory medyczne, termometry lekarskie, ciśnieniomierze do użytku medycznego, 21 szczoteczki do zębów, futerały na szczoteczki
do zębów, artykuły do czyszczenia zębów, szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, uchwyty na szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego, szczoteczki
do zębów elektryczne.

(111) 307528
(220) 2017 08 16
(210) 475358
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) GRANDYS MACIEJ INTER M, Wiązowna, PL.
(540) Medizal
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne.
(111) 307529
(220) 2017 08 16
(210) 475376
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) KANCELARIA ADWOKACKA BIJAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław, PL.
(540) KANCELARIA ADWOKACKA BIJAS
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 307530
(220) 2017 08 16
(210) 475384
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) WIŚNIEWSKI MAREK DIRECT SOLUTION, Kiełczów, PL.
(540) florimeble.pl
(510), (511) 20 meble.
(111) 307531
(220) 2017 08 16
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) T.B. CISEK SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) BASEPRO
(540)

(210) 475389

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 płyn do odtłuszczania stosowany w procesach produkcyjnych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, produkty z mleka, mleko w proszku, margaryny, owoce suszone, galaretki, białko jaja, jaja w proszku,
śmietana, marmolady, owoce w alkoholu, wiórki kokosowe, rodzynki suche, skórki owocowe, słonecznik przetworzony (krem), jadalne
nasiona słonecznika, żelatyna, 30 cukier, mąka, preparaty zbożowe,
chleb, wyroby piekarnicze, cukiernicze, słodycze, lody spożywcze,
miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, kawa, kakao,
produkty do wzbogacania chleba, aromaty i olejki aromatyczne,
masy budyniowe, marcepan, płatki zbożowe suszone, skrobia do celów spożywczych, kukurydza mielona, wafle, wiążące środki do lodów spożywczych, ozdoby jadalne do ciast, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu.
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(111) 307532
(220) 2017 08 16
(210) 475393
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) BADORA TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BADICO,
Gdańsk Kowale, PL.
(540) KM CERAMA MARKET BADICO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 aparatura inna niż elektroniczna nie ogniotrwała
do dezynfekcji z użyciem czynnych substancji chemicznych i lub biologicznych łazienkowa, kabinowa i saunowa i jej części, inna niż elektroniczna aparatura nie ogniotrwała do wentylacji i/lub klimatyzacji
łazienkowa, kabinowa i saunowa i jej części, inna niż elektroniczna
aparatura i instalacje chłodnicze absorpcyjne i/lub sprężarkowe specjalnie przeznaczone do instalacji łazienkowych, kabinowych i saunowych i jej części, inna niż elektroniczna aparatura nie ogniotrwała
i instalacje do zmiękczania wody łazienkowa, kabinowa i saunowa
i ich części, inna niż elektroniczna aparatura nie ogniotrwała i urządzenia do nawaniania powietrza łazienkowa, kabinowa i saunowa
i ich części, aparatura do uzdatniania przez jonizację powietrza łazienkowa, kabinowa i saunowa i ich części, inna niż elektroniczna armatura nie ogniotrwała bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji
wodnych łazienkowych i kabinowych i ich części, armatura do innej
niż elektryczna i elektroniczna regulacji urządzeń wodnych oraz
przewodów wodnych łazienkowa, kabinowa i saunowa i ich części,
bidety łazienkowe, saunowe, kabinowe i ich części, inne niż gazowe
bojlery łazienkowe, kabinowe i saunowe i ich części, bojlery gazowe
łazienkowe, kabinowe i saunowe i ich części, bojlery elektryczne rezystancyjne i/lub pojemnościowe łazienkowe, kabinowe i saunowe
i ich części, komory bakteriologicznie i grzybobójczo oraz roztoczobójczo uczynnione nie ogniotrwałe stosowane w instalacjach sanitarnych i ich części, dmuchawy nie ogniotrwałe jako części instalacji
do nawiewu i wyciągu powietrza ( wentylatory i ekshaustory) łazienkowe, kabinowe i saunowe, nie elektroniczne dozowniki nie ogniotrwałe na środki dezynfekujące do toalet i ich części, dozowniki środków odkażających w toaletach i ich części, nie ogniotrwałe
łazienkowe, kabinowe i saunowe dyfuzory dla oświetlenia i ich części, filtry absorpcyjne i przepływowe jako części instalacji łazienkowych, nie ogniotrwałe grzałki nurnikowe elektryczne rezystancyjne
do wodnej armatury łazienkowej i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe i saunowe grzejniki do centralnego ogrzewania
i ich części, nie ogniotrwałe sauny i ich części, nie ogniotrwała instalacja klimatyzacyjna do łazienek, kabin i saun i ich części, instalacje
centralnego ogrzewania na wodę gorącą lub na płyn hydrauliczny
do łazienek, kabin i saun i ich części, łazienkowe i kabinowe instalacje
do filtrowania powietrza i ich części, kabiny natryskowe nie ogniotrwałe, kabiny przenośne nie ogniotrwałe do łaźni tureckich i ich części, klosze nie ogniotrwałe do specjalnych wodoszczelnych i paroszczelnych lamp łazienkowych, kabinowych i saunowych i ich części,
inne niż szpitalne i medyczne krany i baterie łazienkowe i ich części,
nie ogniotrwałe lampy bakteriobójcze i lampy bezpieczeństwa
do oczyszczania powietrza w łazienkach i saunach i ich części,
nie ogniotrwałe oświetleniowe lampy luminescencyjne do łazienek,
kabin kąpielowych i saun i ich części, umywalki łazienkowe, kabinowe i saunowe i ich części, miski klozetowe i bidety kompaktowe
i ich części, nie ogniotrwałe naczynia wzbiorcze do łazienkowych instalacji centralnego ogrzewania i ich części, nie ogniotrwałe natryski
łazienkowe i kabinowe i ich części, prysznice i natryski bez rozpryskowe łazienkowe, kabinowe i ich części, inny niż elektryczny i elektroniczny osprzęt do wanien, bidetów, muszli ustępowych, brodzików,
natrysków i ich części, łazienkowe palniki bakteriobójcze i ich części,
nie ogniotrwałe łazienkowe piece kąpielowe gazowe, węglowe, konwekcyjne, hybrydowe i ich części, pisuary i ich części, nie ogniotrwałe
samo napełnialne spłuczki ustępowe i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe i saunowe instalacje klimatyzacyjne i ich części,
nie ogniotrwałe przenośne kabiny do łaźni tureckich i ich części,
nie ogniotrwałe przewody rurowe i lutnie powietrzne jako części instalacji sanitarnych łazienkowe, kabinowe, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe rekuperatory ciepła i ich części, sedesy i ich części,
nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe i saunowe suszarki do bieli-
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zny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk
montowane przy umywalkach i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe, kabinowe i saunowe instalacje filtracyjne do oczyszczania wód
ściekowych i ich części, nie ogniotrwałe urządzenia do chlorowania
pojemnościowych basenów kąpielowych i ich części, nie ogniotrwałe łazienkowe i saunowe urządzenia do chemio aktywnego oczyszczania ścieków i ich części, nie ogniotrwałe urządzenia do suszenia
rąk naścienne umywalkowe i inne niż umywalkowe i ich części, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie spustowej do wanien kąpielowych, brodzików, basenów i ich części, nie ogniotrwałe urządzenia
ogrzewające zapobiegające zaparowywaniu w kabinach kąpielowych i ich części, ustępy przenośne z pojemnikami na fekalia i/lub
syfonami i ich części, uszczelki i pakunki do kranów i baterii wodociągowych, nie ogniotrwałe wanny do kąpieli nasiadowych i ich części,
wanny łazienkowe, wanny z wirowym mchem wody i ich części,
nie ogniotrwałe łazienkowe i saunowe wodotryski z ozdobnymi elementami i ich części, nie ogniotrwałe wyciągi kominowe inne niż lutnie do łazienek i saun i ich części, nie ogniotrwałe termy i zasobniki
ciepła wymiennikowe do łazienek, saun i natrysków i ich części, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych i ich części, nie ogniotrwałe zawory regulujące poziom płynu w zbiornikach, zawory termostatyczne jako części instalacji
ogrzewniczych łazienkowych i ich części, zbiorniki do płuczek ustępowych i ich części, zlewy i zlewozmywaki i ich części, żarniki elektryczne do ogrzewania łazienek, kabin natryskowych i saun i ich części, nie ogniotrwałe specjalne oprawki i specjalne żarówki
oświetleniowe do łazienek, saun i natrysków i ich części, 19 belki
niemetalowe stosowane budowie łaźni, łazienek, kabin sanitarnych,
natrysków, nie metalowe boazerie specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i w glazurnictwie łazienkowym
i kabinowym, deski wodoodporne i grzyboodporne stosowane jako
drewno do celów budowlanych specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, drewno nadające się do formowania, obrobione, piłowane
specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich
i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, drzwi i odrzwia oraz futryny niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w kabinach łazienkowych, forniry wodoodporne i bakteriostatycznie unieczynnione specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach
kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, futryny
i odrzwia niemetalowe do kabin sanitarnych, kształtki z gipsu i innych niż gips materiałów ceramicznych specjalnie przeznaczone
do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym
i kabinowym, gzymsy niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, karton budowlany, karton bitumiczny, karton z miazgi
drzewnej specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, kątowniki i profile cienkościenne niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym
i kabinowym, kominowe trzony niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, ekskluzywne wyroby z marmuru specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie
łazienkowym i kabinowym, mozaiki dla budownictwa specjalnie
przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, nadproża niemetalowe do kabin
sanitarnych, ognioodporne powłoki cementowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, inne niż cementowe ogniotrwałe materiały
specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich
i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, okna niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, okucia drzwi kabinowych
niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, wodoodporne
i grzyboodporne parkiety łazienkowe, progi niemetalowe specjalnie
przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, przegrody niemetalowe specjalnie
przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, przewody niemetalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich
i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, rolety zewnętrzne niemetalowe inne niż z materiałów tekstylnych specjalnie przeznaczone
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do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym
i kabinowym, ceramiczne i syntetyczne spoiwa do murów specjalnie
przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, wyroby szamotowe specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, szkło konstrukcyjne do zastosowań
w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym,
szkło płaskie walcowane stosowane jako wypełnienie okienne dla
budownictwa do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, szkło zbrojone do kabin sanitarnych, szyny z tworzyw syntetycznych stosowane jako materiał budowlany specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach
kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, ścianki
szczelne niemetalowe specjalnie przeznaczone do zastosowań
w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym,
pokrycia ścian niemetalowe specjalnie prze znaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, terakota łazienkowa i kabinowa, tłuczeń granulowany i bakterio statycznie oraz grzybo statycznie unieczynniony jako podkład
pod podłogowe wykładziny ceramiczne łazienek i kabin sanitarnych,
wyroby ze styropianu i podobnych syntetycznych tworzyw spienionych stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane
w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie
specjalnie przeznaczone do zastosowań w pracach kafelkarskich
i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, zaprawa murarska specjalnie przeznaczona do zastosowań w pracach kafelkarskich i glazurnictwie łazienkowym i kabinowym, 20 meble łazienkowe i kabinowe z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, lustra łazienkowe i kabinowe
oraz lustra weneckie z ramami i lub korpusami z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych oraz ich części, ramki obrazów łazienkowych i kabinowych z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych oraz ich części, łazienkowe i kabinowe dozowniki stałe do ręczników niemetalowe oraz ich części,
łazienkowe i kabinowe drabinki z drzewa lub tworzyw sztucznych
oraz ich części, łazienkowe i kabinowe kosze niemetalowe z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych oraz ich części, łazienkowe i kabinowe leżaki
oraz ich części, łazienkowe i kabinowe łóżka wodne inne niż lecznicze oraz ich części, łazienkowe i kabinowe materace, łazienkowe i kabinowe wykończeniowe elementy z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych,
łazienkowe i kabinowe postumenty pod doniczki na kwiaty z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych oraz ich części, łazienkowe i kabinowe pręty
do mocowania chodników i wykładzin, łazienkowe i kabinowe rolety
wewnętrzne okienne, łazienkowe i kabinowe rolki do zasłon, łazienkowe i kabinowe szafki na lekarstwa i kosmetyki z drewna, korka,
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych oraz ich części, łazienkowe i kabinowe wieszaki na ubrania oraz ich części, łazienkowe i kabinowe zasłony bambusowe oraz
ich części, łazienkowe i kabinowe zasłony dekoracyjne z koralików
oraz ich części, sznury do podwiązywania zasłon łazienkowych i kabinowych oraz ich części, łazienkowe i kabinowe uchwyty do zasłon
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców
lub z tworzyw sztucznych oraz ich części, 35 usługi agencji handlowych, reklamowych i importowo-eksportowych świadczone
na rzecz osób trzecich w zakresie dostępnej oferty kompletnych
urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i armatury wodno
kanalizacyjnej do nich i ich części, usługi analizy rynkowej świadczone na rzecz osób trzecich w zakresie popytu i podaży kompletnych
urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i armatury wodno
kanalizacyjnej do nich i ich części, organizowanie sprzedaży w tym
za pośrednictwem Internetu świadczone na rzecz osób trzecich
kompletnych urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i armatury wodno kanalizacyjnej do nich i ich części, usługi świadczone
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na rzecz osób trzecich w zakresie badań marketingowych i doradztwo w sprawach działalności handlowej w dziedzinie kompletnych
urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i armatury wodno
kanalizacyjnej do nich i ich części, opracowywanie, uaktualnianie
i rozpowszechnianie na rzecz osób trzecich materiałów reklamowych
takich jak ulotki, prospekty, druki, próbki, za pośrednictwem radia,
TV, billboardów, sieci komputerowej, ogłoszeń, korespondencyjnie
i innych źródeł i nośników w zakresie kompletnych urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i armatury wodno kanalizacyjnej
do nich i ich części, organizowanie dla potrzeb osób trzecich wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych w zakresie kompletnych urządzeń łazienkowych, kabinowych, saunowych i armatury
wodno kanalizacyjnej do nich i ich części, udzielanie kwalifikowanej
informacji handlowej i porad nabywcom towarów i usług w zakresie
popytu i podaży kompletnych urządzeń łazienkowych, kabinowych,
saunowych i armatury wodno kanalizacyjnej do nich i ich części, informacja o powyższych usługach.

(111) 307533
(220) 2017 08 23
(210) 475606
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 02
(732) KIECZMERSKI KRZYSZTOF PPH KIECZMERSKI, Paterek, PL.
(540) MimiNu by Kieczmerski
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 03.01.14, 03.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 pieluchy dla niemowląt (z papieru lub celulozy), pieluchy dla dzieci (z papieru lub celulozy), 18 chusty do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 20 pościel do łóżeczek dziecięcych
[inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych
[inna niż bielizna pościelowa], pościel do wózków dziecięcych, pościel (oprócz bielizny pościelowej), poduszki, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach
dla dzieci, poduszki do podpierania do użycia w samochodowych
fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, poduszki dekoracyjne, poduszki siedziska, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci
torby, maty dla dzieci do spania, maty do kojców dziecięcych, maty
do przewijania niemowląt, przewijaki, przewijaki dla niemowląt,
ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, osłony przeciwuderzeniowe do łóżeczek dziecięcych, kosze dla niemowląt, kosze do noszenia
dzieci, kosze do spania dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, wałki
dla niemowląt, 24 tekstylia i towary tekstylne, koce, prześcieradła,
wszystkie do użytku z wózkami dziecięcymi, łóżeczkami dziecięcymi
i kołyskami, bielizna pościelowa dla dzieci, bielizna pościelowa dla
niemowląt, poszewki, poszewki na poduszki, prześcieradła (tkaniny),
prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, kołdry, kołderki do przykrywania nóg, narzuty na łóżka, narzuty do łóżeczek dziecięcych, pokrycie na materace, przykrycia na łóżka, śpiwory dla dzieci, śpiworki dla
niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, koce, koce wełniane,
koce jedwabne, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt (rożki), baldachimy nad łóżeczka dziecięce, falbany do łóżeczek
dziecięcych, moskitiery, ręczniki tekstylne dla małych dzieci, ręczniki
dla niemowląt, 25 wyprawki dziecięce, wyprawki dla niemowląt, wyprawki dla noworodków, okrycia kąpielowe, fartuchy (odzież), chustki (apaszki), czepki dziecinne, odzież dla dzieci, pajacyki dla dzieci
(odzież), nakrycia głowy dla dzieci, majtki dla niemowląt i dla dzieci,
28 zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, przytulanki, przytulanki w postaci zwierząt, kostiumy będące przedmiotami do zabawy
dla dzieci, Maty z zabawkami dla niemowląt.
(111) 307534
(151) 2017 02 03

(220) 2003 07 30
(441) 2004 02 09

(210) 268019
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(732) Piotrowski Zygmunt, Warszawa, PL.
(540) HERITAGE
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, agencje eksportowo-importowe, reklama, transkrypcje przekazu.
(111) 307535
(220) 2016 08 11
(210) 460183
(151) 2018 02 05
(441) 2017 08 28
(732) GRODECKA ALINA E.GRAMI-AMIGO, Tychy, PL.
(540) E.GRAMI
(510), (511) 6 blacha, nagrobki z brązu, wyroby artystyczne z brązu,
groby metalowe, klepsydry metalowe pogrzebowe, krzyże metalowe, krzyże z tabliczkami metalowe, litery i cyfry z wyjątkiem czcionek, nagrobki metalowe, obudowy grobów metalowe, ornamenty
metalowe, płyty nagrobne metalowe, płyty pamiątkowe metalowe,
popiersia z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych,
stele nagrobne metalowe, szyldy metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, tabliczki nagrobne metalowe, metalowe okucia do trumien, wstążki metalowe, wstęgi metalowe, zawiasy metalowe.
(111) 307536
(220) 2016 08 23
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) RYDZEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk, PL.
(540) AsterMedia
(540)

(210) 460587

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego mianowicie: miksery, malakser, krajalnice do chleba i wędlin, młynki elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki, maszynki
do mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze,
węże i ssawki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia
do zbierania płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia
parą, maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny
i urządzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne
niż ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie
do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych,
otwieracze elektryczne do puszek, pralki, prasownice, przyrządy
elektryczne do woskowania i polerowania butów, roboty kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków, torby do odkurzaczy,
trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
elektryczne urządzenia do mycia, urządzenia i sprzęt do pastowania
i froterowania, urządzenia kuchenne elektryczne, wirówki do mleka,
zmywarki naczyń, instalacje centralne do odpylania próżniowego
do celów czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia, kosiarki
ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery, szatkownice do warzyw,
wilki do mięsa, części zamienne do wyżej wymienionych artykułów,
9 urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe,
anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże,
mini wieże, radio budziki, gramofony, głośniki, głośniki samochodowe,
słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry ekranowe, okulary, okulary
3D, kable i przewody, komputery, komputery przenośne, kasy fiskalne,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt CD, ekrany i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe i komórkowe, tablety, zestawy słuchawkowe
do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe,
przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory, odbiorniki
radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla
motocyklistów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów mechanicznych, urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe software ładowalny na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci
komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne
i optyczne, karty pamięci, dyski cyfrowe, płyty CD, płyty DVD, pliki
komputerowe, interfejsy, procesory, monitory, monitory dotykowe,
urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery
cofania, urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych,
czujniki parkowania, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny
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do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy i herbaty, elektryczne ekspresy
do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura
chłodząca do napojów, aparatura do suszenia, aparatura do suszenia owoców, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli,
elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry
do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne,
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze
butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody (części maszyn), podgrzewanie wody (aparatura), rożen, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki
do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach,
suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku
osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy, instalacje
do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, diody,
reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze do lamp,
osłony do lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa,
latarki, urządzenia do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze
do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne
i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów, 12 zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe id samochodów, do motocykli
i do skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, 28 urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym, 34 e-papierosy, płyny do napełniania
e-papierosów, tytoń, wyroby tytoniowe, namiastki papierosów, papierosy, cygara, przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki, fajki, papierośnice, popielniczki dla palaczy, woreczki na tytoń, gilotynki do cygar,
papierosy elektroniczne, e-papierosy, namiastki tytoniu-wyroby imitujące papierosy, bloczki bibułki papierosowej, zioła do palenia, tytoń
do żucia, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie
w sklepie i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie
on-line za pośrednictwem Internetu oraz dystrybucja towarów przez
Internet: papierosów, e-papierosów, płynów do napełniania e-papierosów, namiastek papierosów, wyrobów imitujących papieros, akcesoriów dla palaczy, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu
gospodarstwa domowego, podzespołów elektronicznych, elektroniki
użytkowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 40 produkcja e-papierosów, płynów do napełniania e-papierosów, papierosów,
namiastek papierosów.

(111) 307537
(220) 2016 09 09
(210) 461443
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 09
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NIFELOX
(510), (511) 3 kosmetyki zawarte w tej klasie, mydła, kremy, pasty zawarte w tej klasie, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
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do celów medycznych, 10 instrumenty medyczne,, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku wetenaryjnego.

(111) 307538
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI, Warszawa, PL.
(540) POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
(540)

(540)

(210) 461883

(531) 02.01.20, 03.03.01, 04.03.03, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie: kształcenie, rozrywka: działalność sportowa i kulturowa.
(111) 307539
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI, Warszawa, PL.
(540) POLISH EQUESTRIAN FEDERATION
(540)

2561

(210) 461884

(531) 02.01.20, 03.03.01, 04.03.03, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie: kształcenie, rozrywka: działalność sportowa i kulturowa.
(111) 307540
(220) 2016 09 28
(210) 462057
(151) 2018 01 22
(441) 2017 09 11
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku
Pomarańczowym W CZEKOLADZIE małe & słodkie tyyyleee serca.
(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, szary, jasnoszary, jasnobrązowy,
fioletowy, biały
(531) 02.01.01, 08.01.09, 08.01.10, 08.01.25, 19.03.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 307542
(220) 2016 09 30
(210) 462190
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) IALBATROS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MAYA
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], oprogramowanie jako
usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 307543
(220) 2016 10 03
(210) 462214
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as Seiko
Epson Corporation), Tokio, JP.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, brązowy,
ciemnobrązowy, zielony, żołty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.09, 05.07.11, 07.05.25, 02.01.01,
01.05.02, 05.03.15, 19.03.03, 26.11.13, 24.15.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 307541
(220) 2016 09 29
(210) 462106
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Z serca fabryki Pierniki nadziewane
w białej czekoladzie Smak czarnej porzeczki PIERNIKI W BIAŁEJ
CZEKOLADZIE Z NADZIENIEM O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Kolor znaku: biały, zielony, szary, czarny, niebieski
(531) 19.03.05, 19.03.21, 19.03.25, 19.07.25, 26.01.04, 29.01.15
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(510), (511) 2 tusz, butelki z tuszem i kartridże z tuszem do fotokopiarek, drukarek cyfrowych, drukarek komputerowych, drukarek
atramentowych, drukarek atramentowych wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych oraz wielofunkcyjnych drukarek cyfrowych
z funkcją kopiowania i/lub skanowania i/lub faksowania, butelki z tuszem w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, kartridże z tuszem
w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, tonery i kartridże z tonerem do fotokopiarek, drukarek cyfrowych, drukarek komputerowych,
drukarek laserowych, drukarek do druków wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych i drukarek cyfrowych wielofunkcyjnych
z funkcją kopiowania i/lub skanowania i/lub faksowania, tusze drukarskie, butelki wypełnione tuszem, butelki z tuszem do drukarek,
koloranty, pigmenty, farby, lakiery, folie metalowe i metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

(111) 307544
(220) 2016 10 13
(151) 2018 01 18
(441) 2017 09 25
(732) PRZYBYŁOWSKI ZDZISŁAW, Warszawa, PL.
(540) MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI zagroda
(540)

(210) 462682

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 16 papier i karton, wyroby z tych materiałów, druki,
dzienniki, czasopisma, czasopisma branżowe, czasopisma rolnicze,
gazety, materiały drukowane, broszury, kalendarze, katalogi, książki,
materiały piśmienne i biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 35 dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 41 wydawanie gazet, czasopism, katalogów, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie zdjęć w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów,
świadczenie usług rozrywkowych, organizowanie konkursów, loterii,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism
internetowych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
zapewnienia szkoleń w zakresie rolnictwa.
(111) 307545
(220) 2016 10 28
(210) 463300
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) FERMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FERMECO
(510), (511) 11 biogazownie przemysłowe i rolnicze, 37 montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji maszynowych, nadzór
autorski na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 39 dostawa instalacji przemysłowych, dostawa
instalacji maszynowych, 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych,
42 doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, nadzór i inspekcja techniczna, monitorowanie stanu maszyn.
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(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
wynajem zakwaterowania wycena nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów handlowych, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 307547
(220) 2016 11 17
(151) 2018 02 21
(441) 2017 08 28
(732) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby, PL.
(540) innowave
(540)

(210) 464030

Kolor znaku: jasnozielony, niebieski, żółty, czerwony, różowy,
brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 307548
(220) 2016 11 23
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) SUPERLIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPERLIGA
(540)

(210) 464252

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 02.09.14, 02.09.16, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 reklama, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, public relations,
agencje public relations, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 sponsorowanie finansowe, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, rozrywka [widowiska].

(111) 307546
(220) 2016 11 03
(210) 463481
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) T TORUS
(540)

(111) 307549
(220) 2016 11 28
(210) 464456
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 23
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) PIWNE TERYTORIA
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.13.25, 26.13.99, 26.11.25, 27.05.01

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.07.01, 17.05.21
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(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 działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
prace biurowe.

(111) 307550
(220) 2016 12 19
(210) 465387
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) RIPOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mostki, PL.
(540) RIPOK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony
(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów.
(111) 307551
(220) 2017 09 21
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) ROLAND MAG. HAAS, Kierling, AT.
(540) GO!Bet
(540)

(210) 476769

Kolor znaku: biały, żółty, zielony
(531) 26.04.02, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], publikacje drukowane, czasopisma [periodyki], gazety, broszury, agendy, książki, bilety, afisze,
plakaty, plakaty wykonane z papieru, teczki [artykuły papiernicze],
fotografie, fotografie [wydrukowane], plakaty reklamowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], publikacje drukowane, kalendarze,
albumy do wklejania, kupony z zakładami, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, papier do zawijania, materiały do opakowywania, materiały opakowaniowe
wykonane z tektury, ulotki reklamowe, formularze [blankiety, druki], 35 marketing imprez i wydarzeń, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, reklama, zarządzanie działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, zarządzanie
bonami wartościowymi, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 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) 307552
(220) 2017 01 03
(210) 465898
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) AP FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) AP FINANSE UBEZPIECZENIA FINANSE DORADZTWO PRAWNE
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 01.07.19, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie
roszczeniami
ubezpieczeniowymi,
administrowanie
systemami ubezpieczenia grupowego, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, agencja pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, agencja ubezpieczania statków, agencje do wymiany operacji finansowych, agencje
pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, agencje ubezpieczeń na życie, agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczące wybuchów, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie,
doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, finansowe doradztwo, finansowe informacje, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, finansowe usługi gwarancyjne, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, indywidualne planowanie
finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, informacja o ubezpieczeniach, informacje dotyczące reasekuracji, informacje finansowe, informacje finansowe dla
inwestorów, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem
komputerowych baz danych, informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe i wyceny,
komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, kredyty hipoteczne i usługi finansowania, opracowania finansowe, organizacja ubezpieczeń podróżnych, organizowanie oceny roszczeń
ubezpieczeniowych, organizowanie ubezpieczenia kredytów, osobiste usługi finansowe, planowanie finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń
na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe związane ze zwierzętami,
pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych
niż na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane
usługi dotyczące danych finansowych, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej,
sporządzanie raportów i analiz finansowych, świadczenie usług
ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm reasekuracyjnych, świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego,
ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia dla hoteli, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach
ubezpieczenia, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia
furgonetek, ubezpieczenia hipoteczne, informacje w sprawach
ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia
terminów i kosztów, ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów
realizacji, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia
systemów antywłamaniowych, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia urządzeń łącznościowych, ubezpieczenia w zakresie bankowości
hipotecznej, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubez-
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pieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie dotyczące
pojazdów, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie morskie,
ubezpieczenie od straty dokumentów, ubezpieczenie od straty kredytu, ubezpieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, umowy ubezpieczeniowe dotyczące
usług, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencyjne w zakresie
dodatkowych zabezpieczeń, usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi bankowe i finansowe, usługi
doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa związane z reasekuracją, usługi
doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, usługi finansowe
związane z ubezpieczeniami, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi konsultacyjne i informacyjne
dotyczące ubezpieczenia, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi
planowania związane z ubezpieczeniami na życie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi
ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych,
usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów
mechanicznych, usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, usługi
ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz firm,
usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad
prawnych, usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami autokarów, usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe
dla zabezpieczaniu zastawów hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budowlanego, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
życia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty własności osobistej, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków
medycznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące łodzi, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kosztów sądowych, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu, usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów
komórkowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zapewniania
środków finansowych w nagłych wypadkach, usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów przewożonych drogą morską, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych
gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych,
usługi ubezpieczeniowe związane z firmami zajmującymi się zamówieniami pocztowymi, usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą
z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla prawników, usługi
ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych
wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z lotnictwem, usługi
ubezpieczeniowe związane z dachami ze strzechy, usługi ubezpieczeniowe związane z towarami w tranzycie, usługi ubezpieczeniowe
związane z umowami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi ubezpieczeniowe związane z domami opieki, usługi ubezpieczeniowe związane z planowaniem
awaryjnym, usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi,
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usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia
na życie, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi w zakresie ubezpieczania wymiany
walut, usługi w zakresie ubezpieczania złota lub srebra w sztabkach,
usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie
ubezpieczeniu przyczep turystycznych, usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji, zarządzanie ubezpieczeniami
grupowymi, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie
ubezpieczeń na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie
ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, 45 doradztwo prawne, 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) 307553
(220) 2017 11 07
(210) 478697
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) GARBOWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE PNEUMOT, Opole, PL.
(540) PNEUMOT
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, granatowy
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie
części samochodowych, 37 obsługa i naprawa samochodów, naprawa samochodów na drodze, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą.
(111) 307554
(220) 2016 10 21
(210) 462971
(151) 2018 02 13
(441) 2017 08 07
(732) LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Bishōjo Medical
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry i włosów,
preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry
ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, ekstrakty
do perfum, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki esencjonalne,
farby do włosów, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, pasty, zestawy
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
po goleniu, kremy do wybielania skóry, lakiery do paznokci, lotiony
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, maseczki
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, mydła toaletowe, mydła zapachowe, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
olejki do kąpieli, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
preparaty do układania włosów, pianki do golenia, 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 do kąpieli, płyny po goleniu, płyny
do zębów, puder do makijażu, 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, prepa-
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raty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe,
szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, środki zapachowe odświeżające
powietrze, świece zapachowe, produkty toaletowe, woda toaletowa, wody kolońskie, wody lawendowe, wody zapachowe, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wybielacze
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, przybory toaletowe, tusze do rzęs, wata do celów kosmetycznych, 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, oliwki do masażu,
preparaty do usuwania farby, 5 produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów
leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów
leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów
medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma
do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów,
kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych,
maści do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty
bakteriologiczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów
leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych,
napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych,
zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla
dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu
do celów medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych,
olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku
dla niemowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, woda termalna, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

(111) 307555
(220) 2017 06 14
(210) 472969
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) VITABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) totalbet
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych,
mechanizmy i automaty wrzutowe, części i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowadzenia loterii, videoloteril
i zakładów wzajemnych programy i oprogramowanie do gier, gry
komputerowe i telewizyjne, kasety video, kasety video z grami, kalkulatory, komputery, ich części zamienne oraz urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, nośniki informacji, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, artykuły
piśmienne, losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, notesy, naklejki, obwoluty, podręczniki, informatory i regulaminy do gier, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż
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telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, 35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw i targów handlowych i/lub reklamowych,
konkursów, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, kojarzenie kontrahentów handlowych, produkcja reklam, doradztwo
w zakresie organizacji, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie Informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
marketing, badanie rynku i opinii publicznej, usługi sekretarskie,
reklama dla osób trzecich, w tym reklama w środkach masowego
przekazu, reklama za pomocą sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i innych materiałów reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, transkrypcja przekazu, wycena działalności handlowej, sporządzanie analizy kosztów,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, w tym ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, rachunkowość, prowadzenie ksiąg
na zlecenie, zarządzanie przekształceniami kapitałowo-organizacyjnymi, restrukturyzacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja eksportu i importu, usługi w zakresie prowadzenia działalności handlowej na rzecz osób trzecich, pośrednictwo handlowe, tworzenie baz danych i przetwarzanie danych, 38 transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, łączność poprzez terminale
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, usługi telefoniczne, telefonia komórkowa, usługi telegraficzne, usługi telekomunikacyjne, obsługa telekonferencji, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie modemów, 41 usługi w zakresie organizowania
gier losowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów
pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów,
lunaparków, organizowanie spektakli teatralno-widowiskowych,
organizowanie imprez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja widowisk plenerowych, nauczanie, w tym organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, szkoleń, sympozjów,
seminariów i zjazdów, nauczanie języków obcych, organizowanie
wystaw związanych z kulturą i edukacją, nauczanie korespondencyjne, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
usługi wydawnicze, audiowizualne-produkcja filmów, nagrywanie
filmów na taśmach video, montaż programów radiowych i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
rezerwacja miejsc na widowiska, sale koncertowe, wynajmowanie sal
do gry w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, wynajmowanie
kortów tenisowych, planowanie rozrywki, 42 usługi w zakresie projektowania oprogramowania i systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania, aktualizacja, powielanie oprogramowania,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie baz
danych i przetwarzanie danych, konwersja danych przez programy
komputerowe, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej .

(111) 307556
(220) 2017 07 06
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 09
(732) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca, PL.
(540) Magra
(540)

(210) 473793

Kolor znaku: biały, szary
(531) 02.01.16, 24.17.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty medyczne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne.
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(111) 307557
(220) 2017 01 09
(210) 466058
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) R reaktor
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, organizowanie i prowadzenie nauczania, warsztatów, seminariów.
(111) 307558
(220) 2017 01 12
(151) 2018 02 21
(441) 2017 03 06
(732) KAPUŚCIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) OD UCHA DO UCHA
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne.

(210) 466214

(111) 307559
(220) 2017 01 16
(210) 466303
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) WAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Inowrocław, PL.
(540) AP PLATINUM APARTAMENTY
(540)

Kolor znaku: srebrny, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzenie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 43 wynajem pokoi, zakwaterowanie.
(111) 307560
(220) 2017 01 20
(210) 466468
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LA CHEF
(510), (511) 29 tłuszcze i oleje jadalne, mleko i wyroby mleczne, jaja,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, podroby mięsne i drobiowe, wędliny,
wędzonki, kiełbasy, parówki, konserwy mięsne, drobiowe i z dziczyzny, konserwy rybne, ekstrakty mięsne i drobiowe, pasztety i galaretki mięsne i drobiowe, tłuszcz zwierzęcy, konserwy warzywne
i owocowe, przetwory z warzyw i owoców, przetwory ziemniaczane,
warzywa i owoce suszone, pestki dyni łuskane, śliwka suszona, morela suszona, wiórki kokosowe, mieszanka bakaliowa, mieszanka studencka, daktyle drylowane, chipsy bananowe, rodzynki, figi suszone,
mieszanka owocowa, gruszka suszona, ananas kandyzowany, papaja
kandyzowana, banany suszone, słonecznik prażony, przetworzone
nasiona spożywcze, soja przetworzona, soczewica przetworzona,
groch, fasola, cieciorka przetworzona, 30 mąka i produkty zbożowe,
płatki zbożowe, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, mąka sojowa, mąka ryżowa, płatki ryżowe, kleik ryżowy,
wafle ryżowe, mieszanka płatków zbożowych, kukurydzianych i ryżowych z owocami suszonymi, kandyzowanymi, orzechami, migdałami, pestkami, siemieniem lnianym i otrębami zbożowymi, cukier,
sól, kawa, herbata, kakao, kasze spożywcze, pęczak, bulgur, orkisz,
kukurydza przetworzona, kukurydza prażona, ryż, tapioka, sago, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, siemię lniane, makarony,
wyroby piekarnicze, bułka tarta, panierka, wyroby cukiernicze, słody-
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cze, wyroby czekoladowe, lody, drożdże, proszki do pieczenia, miód,
ocet, musztarda, majonezy, przyprawy, sosy, popcorn, 31 świeże
owoce i warzywa, grzyby, ziarna zbóż, ziemniaki, nasiona, nieprzetworzone nasiona kukurydzy i soi, ziarno słonecznika, mak niebieski,
orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy pistacjowe, orzechy arachidowe, migdały, fistaszki, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie,
choinki, kwiaty naturalne, pokarm dla zwierząt, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami branży spożywczej
również za pośrednictwem telewizji i sieci Internet, usługi franszyzy
i doradztwo w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów, usługi marketingowe, dystrybucja prospektów i próbek, doradztwo na rzecz
sprzedających i kupujących, badania i analizy marketingowe, reklama, w tym za pośrednictwem mediów i w sieci komputerowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże opinii
publicznej, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich.

(111) 307561
(220) 2017 03 10
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE MEN’S WORLD
(540)

(210) 468689

Kolor znaku: czarny, złoty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.03, 26.11.01, 25.07.08, 26.05.06,
26.05.18, 26.05.99, 26.13.25
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 307562
(220) 2017 02 03
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) SHCHETININ OLEG, Marki, PL.
(540) DIOL
(540)

(210) 467074

(531) 27.05.01, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby,
konserwy rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko skondensowane, produkty
mleczne, napoje mleczne, bita śmietana, napoje z przewagą mleka,
jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło kakaowe,
margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone
dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe,
przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, chipsy, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
na bazie mięsa, koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały, bakalie, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, olej,
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kukurydza konserwowana, oliwki nadziewane, konserwowe, 30 makarony, sosy, keczup, cukier, ocet, przyprawy, kukurydza przetworzona, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie
węglowodanów, 32 kwas chlebowy, soki, piwo (alkoholowe lub bezalkoholowe), wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, napoje na bazie owoców i warzyw,
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniada, toniki, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców i warzyw, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy,
ryby, konserwy rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko skondensowane, produkty
mleczne, napoje mleczne, bita śmietana, napoje z przewagą mleka,
jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło kakaowe,
margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone
dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne,
chipsy, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby
konserwowane, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały, bakalie, ozdoby
do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, olej, kukurydza konserwowana, oliwki nadziewane, konserwowe, kwas chlebowy, soki,
piwo (alkoholowe lub bezalkoholowe), wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje
na bazie owoców i warzyw, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniada, toniki, syropy i preparaty
do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców i warzyw, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, makarony, sosy, keczup, cukier, ocet, przyprawy, kukurydza przetworzona pozwalające
potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując, zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.

(111) 307563
(220) 2017 02 20
(151) 2018 02 23
(441) 2017 04 10
(732) RR OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) STOP KLATKA
(540)

(210) 467851

(531) 16.03.11, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi najmu mieszkań i pośrednictwa w obrocie nieruchomości, 39 usługi turystyczne, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie.
(111) 307564
(220) 2017 03 24
(210) 469452
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) G-PHARMA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) G pharma consulting
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, publikowanie tekstów reklamowych,

2567

reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, agencje reklamowe, usługi związane z planowaniem, organizowaniem
i realizacją promocji towarów, strategii marketingowych i kampanii
reklamowych świadczone na rzecz osób trzecich, edycja tekstów
reklamowych, agencje informacji handlowej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie
danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych obejmujących
sieci, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach
danych, analizy kosztów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, prognozy ekonomiczne, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych (próbek, druków, prospektów, broszur, ulotek, obwolut),
wycena działalności handlowej, działalność informacyjna w zakresie
usług reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, ogłoszenia prasowe, outsourcing (doradztwo handlowe), badania i analizy rynku, badania marketingowe, zestawienia statystyczne, wywiad gospodarczy, opinie, sondaże, publikowanie tekstów sponsorowanych, zarządzanie punktami
obsługi telefonicznej dla osób trzecich (call centers), usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług,
38 telekomunikacja, usługi zapewnienia dostępu za pośrednictwem
telekomunikacji, mianowicie udostępnianie szerokiego pasma wielu
użytkownikom oraz udzielanie dedykowanego dostępu do Internetu
w celu umożliwienia elektronicznego dostępu do oprogramowania
komputerowego, stron internetowych, internetowego oprogramowania sieciowego, elektronicznych baz danych, zawartości cyfrowej oraz
biznesowego oprogramowania komputerowego dla osób trzecich dostępnego za pośrednictwem internetu, usługi zapewnienia łączności
elektronicznej, obsługa klientów w zakresie dostarczania im elektronicznych łączy komunikacyjnych o wymaganej przepustowości, usługi
zapewnienia łączności przez sieć światłowodów, usługi zapewnienia
łączności przez terminale komputerowe, usługi zapewnienia połączeń
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą
komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi komunikacji telefonicznej świadczone
w zakresie gorących linii (hot lines) i centrów obsługi telefonicznej
(call centers), usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich
wymienionych wyżej usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, obsługa gier w systemie online (z sieci
informatycznej), publikacja elektroniczna online książek i periodyków,
udostępnianie publikacji elektronicznych online nie do pobierania
z sieci komputerowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjno-rozrywkowych, pisanie tekstów innych, niż reklamowe, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów i szkoleń, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi projektowania inne,
niż do celów reklamowych, przemysłowa analiza i badania w zakresie
usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, obsługa informatyczna baz danych dostępnych przez internet, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
elektronicznych systemów obsługi klienta dostępnych przez internet,
projektowanie i wykonywanie oprogramowania użytkowego, projektów zintegrowanych systemów informatycznych i baz danych, opracowywanie oprogramowania użytkowego komputerów, wdrażanie
oprogramowania użytkowego przy wykorzystaniu kompleksowych
systemów informatycznych, projektowanie w zakresie integrowania
w spójne systemy informatyczne technologii sprzętowych, programo-
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wych i telekomunikacyjnych, usługi hostingowe w postaci hostingu
stron internetowych, internetowych aplikacji sieciowych, oprogramowania komputerowego, elektronicznych baz danych, treści cyfrowych
oraz biznesowego oprogramowania dla osób trzecich, udostępniane
przez internet, usługi hostingowe w postaci leasingu, konfiguracji, aktualizacji, monitorowania, optymalizacji i rozwiązywania problemów
poprzez doradztwo techniczne z serwerami komputerowymi i innym
sprzętem komputerowym wspierającym hostingowane strony internetowe, internetowe aplikacje sieciowe, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne bazy danych, treść cyfrową i biznesowe aplikacje
komputerowe dla osób trzecich dostępne za pośrednictwem Internetu, usługi hostingowe w postaci leasingu, konfiguracji, aktualizacji,
monitorowania, optymalizacji, napraw i rozwiązywania problemów
z oprogramowaniem komputerowym wspierającym hostingowane
strony internetowe, internetowe aplikacje sieciowe, oprogramowanie
komputerowe, elektroniczne bazy danych, treść cyfrowa i biznesowe
aplikacje komputerowe dla osób trzecich dostępne za pośrednictwem
Internetu, świadczenie usług w zakresie przechowywania, kopiowania
i odzyskiwania danych dla hostingowanych stron internetowych, internetowych aplikacji sieciowych, oprogramowania komputerowego,
elektronicznych baz danych, treści cyfrowych i biznesowych aplikacji
komputerowych dla osób trzecich dostępne za pośrednictwem Internetu, zarządzanie bezpieczeństwem sieci, mianowicie usługi zarządzania firewallami, usługi w zakresie wirtualnych prywatnych usług
sieciowych, mianowicie usługi w zakresie ochrony przed wirusami,
świadczenie usług administrowania kontami biznesowymi oniine
dla osób trzecich w zakresie usług hostingowych, obsługa klientów
w zakresie usług hostingowych, obsługa klientów w zakresie hostingu
stron internetowych, internetowych aplikacji sieciowych, oprogramowania komputerowego, elektronicznych baz danych, treści cyfrowych
oraz biznesowego oprogramowania dla osób trzecich udostępnianego przez internet, obsługa klientów w zakresie magazynowania, kopiowania i przywracania danych, obsługa klientów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem sieci, obsługa klientów w zakresie leasingu,
konfiguracji, aktualizacji, monitorowania, optymalizacji i rozwiązywania problemów poprzez doradztwo techniczne z senwerami komputerowymi i innym sprzętem komputerowym wspierającym hostingowe
strony internetowe, internetowe aplikacje sieciowe, oprogramowanie
komputerowe, elektroniczne bazy danych, treść cyfrową i biznesowe
aplikacje komputerowe dla osób trzecich dostępne za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie tworzenia i przetwarzania obrazów cyfrowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 307565
(220) 2017 06 09
(210) 472776
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) Cobi GmbH, Osnabrück, DE.
(540) ACTION TOWN
(510), (511) 9 gry komputerowe w formie programów komputerowych na nośnikach, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie edukacyjne,
publikacje elektroniczne, 16 torby papierowe do pakowania, torby
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby na prezenty, papier do pakowania, pudełka kartonowe, pudełka papierowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, artykuły piśmiennicze, przybory szkolne,
publikacje drukowane, albumy, czasopisma, książki, książeczki, komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki do książek, plakaty, rysunki, koperty,
kartki okolicznościowe, ozdoby z papieru na przyjęcia, druki zaproszeń,
papierowe ozdoby, materiały do modelowania, materiały do rysowania, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, zabawki
mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki do zabawy, figurki zabawkowe
do kolekcjonowania, gry towarzyskie, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, maski papierowe, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.
(111) 307566
(220) 2017 06 19
(210) 473093
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Bethesda, US.
(540) THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION
(510), (511) 39 transport osób i towarów, pakowanie i składowanie
towarów, usługi w zakresie rejsów, usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie
i dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport osób i towarów,
rejsów, rejsów statkami wycieczkowymi, wypraw, wycieczek, wcza-
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sów i podróży, organizowanie i prowadzenie wypraw, wycieczek,
wczasów i podróży, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi planowania imprez i zarządzania nimi, mianowicie załatwianie, organizowanie, planowanie i opracowywanie
wypoczynku, usługi Informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług.

(111) 307567
(220) 2017 07 04
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 16
(732) LUTOSTAŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa, PL.
(540) Dental White
(540)

(210) 473695

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia.
(111) 307568
(220) 2017 07 05
(210) 473727
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 23
(732) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Bethesda, US.
(540)
(540)

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 24.09.21, 03.01.01, 03.01.02,
03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 39 transport osób i towarów, pakowanie i składowanie
towarów, usługi w zakresie rejsów, usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie
i dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport osób i towarów,
rejsów, rejsów statkami wycieczkowymi, wypraw, wycieczek, wczasów i podróży, organizowanie i prowadzenie wypraw, wycieczek,
wczasów i podróży, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi planowania imprez i zarządzania nimi, mianowicie załatwianie, organizowanie, planowanie i opracowywanie
wypoczynku, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług.
(111) 307569
(220) 2017 07 12
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) ALT STUCKATEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) Bau Stone
(540)

(210) 473991

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.05.02
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy klejące, hydroizolujące
do celów budowlanych, zaprawy (wylewki) samopoziomujące, elementy wykończeniowe budowlane, niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, fugi do spoinowania płytek, betonowe i gipsowe
elementy dekoracyjne, zaprawy klejące do systemów dociepleń budynków jako zaprawy budowlane, zaprawy do murowania gazobetonu, tynki akrylowe i mineralne.
(111) 307570
(151) 2018 02 26

(220) 2017 07 21
(441) 2017 10 30

(210) 474444
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(732) AVEC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SeptOral
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 płyny do płukania jamy ustnej, niemedyczne płyny
do płukania jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, żele
do wybielania zębów, żele do czyszczenia zębów, nielecznicze żele
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do higieny jamy ustnej, pasty
do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, preparaty do pielęgnacji zębów,
płyny do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny
do płukania jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 5 płyny do płukania ust, środki sanitarne do celów medycznych, środki do czyszczenia jamy ustnej, antyseptyczny płyn do płukania ust, lecznicze
płyny do płukania jamy ustnej, przeciw drobnoustrojowe płyny
do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej do celów
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, miętowa guma
do żucia do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, witaminy i preparaty witaminowe, kapsułki odchudzające,
preparaty pobudzające apetyt, krople witaminowe, lecznicze dodatki do żywności, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, suplementy diety dla ludzi, tabletki
witaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej.
(111) 307571
(220) 2017 07 28
(210) 474723
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) ZIĘTEK IGA PPH, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) SHOBU
(510), (511) 30 ryż, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, makarony, pizza, lasagne, zapiekanki, paszteciki, produkty zbożowe, kasze,
wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, lody spożywcze, wyroby
kulinarne na bazie mąki takie jak: pierożki azjatyckie, pierożki tajskie,
pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą
i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z serem, naleśniki z owocami,
pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem,
knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, prowadzenie restauracji z kuchnią azjatycką, prowadzenie restauracji sushi, prowadzenie barów,
sushi barów, prowadzenie barów szybkiej obsługi z kuchnią azjatycką, prowadzenie barów sałatkowych, prowadzenie barów samoobsługowych, organizowanie i obsługa bankietów, przyjęć i imprez
okolicznościowych w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, przygotowywanie posiłków
i dań na zamówienie, dostawa posiłków i dań pod wskazany adres,
catering.
(111) 307572
(220) 2017 07 28
(210) 474735
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) KALISKI KLUB SPORTOWY WŁÓKNIARZ 1925 KALISZ, Kalisz, PL.
(540) KKS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 24.01.03, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, informacja o działalności
gospodarczej i handlowej, promocja gospodarcza, usługi w zakresie
pośrednictwa w kontakcie z mediami, organizowanie dystrybucji
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotki, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych
oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku Stowarzyszenia, w tym
poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez Stowarzyszenie i podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem w związku
z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, w szczególności odzieży sportowej, w tym odzieży z nadrukami
klubowymi, nakryć głowy, obuwia, sprzętu sportowego, w szczególności piłek, ochraniaczy i rękawic bramkarskich, materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, wyrobów papierniczych, w szczególności plakatów, albumów, bloczków do pisania, kart okolicznościowych,
kopert i papeterii, chorągiewek papierowych, czasopism, ulotek,
emblematów, kalendarzy, nalepek, notesów, przyborów do pisania,
czapeczek z papieru, toreb do pakowania z papieru, folii z tworzyw
sztucznych do pakowania, ramek do obrazków, magnetycznych nośników danych, dysków i pendrivów, breloczków, ozdobnych medali,
spinek do mankietów, spinek do krawatów, zegarków i globusów,
ozdób z bursztynu, figurek z metali szlachetnych, pucharów, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, w szczególności walizek, toreb podróżnych, plecaków, portfeli i etui, parasoli i parasoli ogrodowych,
gadżetów w postaci wyrobów ze szkła, w szczególności kubków,
filiżanek, kufli, szklanek, butelek o różnych kształtach, otwieraczy
do konserw i butelek, maskotek, akcesoriów dla palących, wyrobów
włókienniczych w szczególności bielizny stołowej, serwet i serwetek,
ręczników, ręczników reklamowych, bielizny pościelowej, pościeli, poszew, poszewek, poszewek na poduszki i jaśki, prześcieradeł,
narzut, narzut na łóżka, poduszek dekoracyjnych, pledów, koców,
śpiworów, flag, chorągiewek i sztandarów, parawanów plażowych,
wstęg do dekorowania, emblematów ozdobnych, opasek na ręce,
numerów startowych, akcesoriów i gadżetów dla kibica, chust, szalików, apaszek, krawatów, czapek i daszków, słodyczy i cukierków, czekolady i wyrobów czekoladowych, batonów, wody mineralnej, napojów, napojów energetyzujących i izotonicznych, pasków do noszenia
(smycze) stosowanych m.in. do kluczy, identyfikatorów i telefonów
komórkowych, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych,
festynów, koncertów, widowisk multimedialnych, organizowanie
konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
imprez i konkursów o charakterze sportowym, usługi związane
z organizacją wypoczynku, popularyzowanie sportu, informacja
o imprezach sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi promocji w zakresie imprez sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, rekreacyjnych i związanych z organizacją wypoczynku
oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD,
telefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach sportowych i imprezach o charakterze sportowym, o organizowanych
konferencjach, seminariach, zjazdach, edukacyjnych oraz w zakresie
organizacji wypoczynku.

(111) 307573
(220) 2017 07 24
(210) 474538
(151) 2018 02 08
(441) 2017 08 28
(732) WIELIŃSKI MARCIN, Rybnik, PL.
(540) CISZA BESKIDU
(510), (511) 43 hotele, domy wczasowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, spotkania
integracyjne, bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, domy
turystyczne, rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, rezerwa-
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cja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 44 usługi klinik
medycznych, stomatologicznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, sanatoria.

(111) 307574
(220) 2017 08 01
(210) 474870
(151) 2018 01 22
(441) 2017 10 02
(732) ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW
KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W SZCZECINIE, Szczecin, PL.
(540) TK KF
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony
(531) 05.01.03, 27.05.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów, organizacja widowisk,
organizacja zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, usługi klubów
zdrowia, wynajmowanie kortów tenisowych, 43 biura zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, pensjonaty, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacja miejsc w hotelach i pensjonatach, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajem budynków przenośnych, kafeterie
(bufety), wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
(111) 307575
(220) 2017 08 07
(210) 475073
(151) 2018 02 22
(441) 2017 09 18
(732) DRÓBEK RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE STERPOL, Głogów Małopolski, PL.
(540) STERPOL
(510), (511) 37 instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja
urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, konserwacja urządzeń
automatycznych, serwis urządzeń elektronicznych, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, instalacja urządzeń do chłodzenia,
naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa urządzeń do klimatyzacji,
naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja
urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji
do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji.
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby, powłoki, lakiery do zdobnictwa, 3 lakiery do paznokci.
(111) 307578
(220) 2017 08 23
(210) 475607
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) TORUŃSKA
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wódka.
(111) 307579
(220) 2017 08 23
(210) 475641
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 02
(732) CELMER MAŁGORZATA APTEKA KOWARSKA, Kowary, PL.
(540) APTEKA KOWARSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 02.09.01, 24.13.17, 20.05.07, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, artykuły toaletowe, środki i preparaty sanitarne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne i ortopedyczne, środki sanitarne do celów medycznych, żywnościowe produkty
dietetyczne, suplementy diety, napoje lecznicze.
(111) 307580
(220) 2017 08 24
(210) 475731
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) ŻUBRÓWKA ŻUBRÓWKA BISON GRASS
(540)

(111) 307576
(220) 2017 08 22
(210) 475567
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Opti Siarka 80 WG
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami
dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(111) 307577
(220) 2017 08 22
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) KARP GABRIELA SUN FLOWER, Police, PL.
(540) Aqua Color

(210) 475570

Kolor znaku: zielony, jasnobrązowy, jasnozłoty, brązowy, złoty,
ciemnozielony, biały
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.26, 26.01.02, 26.01.15, 27.05.01,
25.01.15, 25.01.19, 19.07.01, 19.07.25, 19.08.25, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 307581
(220) 2017 08 24
(210) 475736
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ FRANCZYZA
(510), (511) 16 drukowane foldery informacyjne, biuletyny informacyjne, periodyki drukowane, druki, materiały drukarskie i introligatorskie, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, 35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi, usługi reklamowe związane z produktami
farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama i marketing, usługi reklamowe i promocyjne, 44 usługi farmaceutyczne,
udzielanie informacji farmaceutycznych, wydawanie środków farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi
doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi.
(111) 307582
(220) 2017 08 24
(210) 475743
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ MARATON
(510), (511) 36 sponsorowanie działalności sportowej, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz
programy z nagrodami, usługi sportowe, szkolenia sportowe, prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych,
udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, szkolenia
zawodników sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie
zawodów sportowych i imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka i sport,
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi edukacyjne z zakresu farmacji.
(111) 307583
(220) 2017 08 24
(210) 475744
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ MAGAZYN
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], periodyki drukowane, czasopisma [periodyki], gazety,
druki, materiały drukarskie i introligatorskie, książki, afisze, plakaty,
fotografie, 35 organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, prenumerata gazet [dla osób trzecich], publikowanie
tekstów reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, 39 dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism,
41 publikowanie gazety dla klientów w internecie, organizowanie
konkursów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, 44 usługi medyczne, wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, porady w zakresie
farmakologii, informacja medyczna.
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(111) 307584
(220) 2017 08 24
(210) 475745
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ GAZETA
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, 16 gazety, czasopisma [periodyki], 35 organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach.
(111) 307585
(220) 2017 08 24
(210) 475746
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ FORUM
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów
motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, organizowanie imprez
w celach handlowych i reklamowych, reklama i marketing, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług
tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, usługi reklamowe
związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, promocja sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie zajęć, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
ceremonii przyznawania nagród, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, imprezy kulturalne, prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
edukacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, usługi edukacyjne z zakresu
farmacji, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze
świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie
środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, higiena
i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody.
(111) 307586
(220) 2017 08 24
(210) 475752
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Fikaminki
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
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do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.

(111) 307587
(220) 2017 08 25
(210) 475775
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 09
(732) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo, PL.
(540) Planta food to grow
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, galaretki, pasty owocowe,
przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe zawierające orzechy,
wypieki, wyroby cukiernicze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy laskowe,
pistacjowe, włoski, kandyzowane, ziemne, blanszowane, preparowane, jadalne, w czekoladzie, przetworzone, z przyprawami.
(111) 307588
(220) 2017 08 25
(210) 475777
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc, PL.
(540) MARTER
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody
butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, węglowodanowe.
(111) 307589
(220) 2017 08 25
(210) 475778
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc, PL.
(540) MARTER 2
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody
butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, węglowodanowe.
(111) 307590
(220) 2017 08 28
(210) 475849
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 09
(732) JASIŃSKI TOMASZ DEEMEED, Bielawa, PL.
(540) DEEMEED
(510), (511) 12 torby na motocykl, sakwy przystosowane do motocykli, torby na kaski motocyklowe, pokrowce przeciwdeszczowe
do toreb motocyklowych, pokrowce na kaski motocyklowe, siatki
bagażowe do pojazdów, bagażniki dla motocykli, akcesoria do toreb na motocykl, w tym elementy do montażu, zestawy montażowe,
płyty aluminiowe usztywniające dno toreb na motocykl, akcesoria
zabezpieczające i antywłamaniowe do motocykli w postaci linek stalowych z szyfrem oraz kłódek alarmowych.
(111) 307591
(220) 2017 08 28
(210) 475876
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) PIETRASZEWSKI ERYK MEDSOFT, Warszawa, PL.
(540) medsoft
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(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 14.01.13, 14.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.
(111) 307592
(220) 2017 08 29
(210) 475938
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) ES SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) LEGALTECH
(510), (511) 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, opinie
prawne, obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, usługi prawnicze w zakresie nadzoru licencjonowania własności intelektualnej, usługi nadzorcze w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi mediacji, usługi prawnicze świadczone drogą elektroniczną,
świadczenie pomocy prawnej, w szczególności porady i konsultacje
prawne, zastępstwo prawne i procesowe, usługi w zakresie pomocy
prawnej.
(111) 307593
(220) 2017 08 29
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) KAPRAL ŁUKASZ F.H.U. KAPRI, Wrocław, PL.
(540) BONYFISH THE POWER OF TECHNOLOGY
(540)

(210) 475944

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 03.09.01, 03.09.05, 03.09.10, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 adaptery do piór wycieraczek do pojazdów, aerodynamiczne elementy do nadwozi pojazdów, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, alarmowe systemy
bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy do pojazdów,
alarmy do pojazdów mechanicznych, alarmy dźwiękowe (antywłamaniowe) do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów,
alarmy przeciwwłamaniowe do samochodów osobowych, alarmy
ruchu wstecznego pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów lądowych,
amortyzatory [części pojazdów], amortyzatory do motocykli, amortyzatory do pojazdów, amortyzatory do rowerów, amortyzatory
do samochodów, amortyzatory do zawieszeń pojazdów, amortyzatory do motocykli, amortyzatory kierownicy [części motocykli],
amortyzatory kierownicy [części motocykli], amortyzatory pneumatyczne do amortyzowania foteli kierowcy, amortyzatory pneumatyczne do amortyzowania kabin kierowcy, amortyzatory pneumatyczne do zespołów zawieszenia pojazdów do amortyzowania
siedzenia i kabiny kierowcy, amortyzatory stanowiące części zawieszeń pojazdów, amortyzatory zawieszenia do pojazdów, amortyzatory zawieszenia do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe [urządzenia-] do opon pojazdów,
antypoślizgowe łańcuchy do kół pojazdów, antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, antywłamaniowe blokady do użytku na samochodowych kierownicach, autobusy i części konstrukcyjne do nich, automatyczne
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, automatyczne skrzynie
biegów do samochodów osobowych, bagażniki dachowe, bagażniki
dachowe do pojazdów w postaci pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, bagażniki dla motocykli, bagażniki dla rowerów, bagażniki dla motocykli, bagażniki do pojazdów, bagażniki do przewożenia ładunku do pojazdów, bagażniki do rowerów, bagażniki
do transportu nart na pojazdach, bagażniki do użytku na pojazdach,
bagażniki mocowane do maski pojazdu, bagażniki mocowane na pokrywie bagażnika pojazdów, bagażniki na dach do samochodów
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osobowych, bagażniki na dach samochodu, bagażniki na narty
do samochodów, bagażniki na narty do samochodów silnikowych,
bagażniki na narty do użytku na pojazdach, bagażniki na rowery, bagażniki na rowery do pojazdów, bagażniki na torby do rowerów, bagażniki rowerowe, bagażniki samochodowe na koło zapasowe, bagażniki samochodowe na narty, bezpieczeństwo (pasy-) do siedzeń
w pojazdach, bębny hamulcowe, bębny hamulcowe do pojazdów,
bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów inżynierii wodno-lądowej, bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów służby leśnej,
bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów używanych w inżynierii
wodno-lądowej, bieżniki do opon, bieżniki opon, bieżniki opon gumowe, bieżnikowane opony, blokady kierownicy, bloki pędne do pojazdów lądowych, błotniki, błotniki [części do pojazdów lądowych],
błotniki [do samochodów], błotniki do ciężarówek, błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych lub rowerów, błotniki do motocykli,
błotniki do pojazdów, błotniki do rowerów, błotniki do motocykli,
boksy dachowe [bagażniki samochodowe], chlapacze [błotniki]
do rowerów, chlapacze do pojazdów, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki do transportu gokartów, cylindry amortyzujące
[części do pojazdów], cylindry hamulca głównego, cylindry hamulcowe, cylindry hamulcowe do pojazdów, cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, cylindry kompensujące do hamulców pojazdów, cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych, części blacharskie
do karoserii pojazdów [ukształtowane], części do mocowania fartucha błotnika, części do modyfikowania karoserii samochodowych
sprzedawane w postaci zestawów, części do przenoszenia napędu
[pasy] do pojazdów lądowych, części do skrzyń biegów do pojazdów
lądowych, części hamulcowe do samochodów, części hamulców
do pojazdów z materiałów mających właściwości cierne, części karoserii do pojazdów, części karoserii wozów, części konstrukcyjne
do autobusów, części konstrukcyjne do ciężarówek, części konstrukcyjne do karetek, części konstrukcyjne do motocyklów, części konstrukcyjne do pociągów, części konstrukcyjne do półciężarówek,
części konstrukcyjne do samochodów, części konstrukcyjne do motocyklów, części konstrukcyjne rowerów, części nadwozia pojazdów,
części pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych, części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, części wykończenia wnętrza samochodów, częściowo dopasowane pokrowce do pojazdów, czopy
osi pojazdów, dachy przesuwane do pojazdów, dachy przesuwne
do pojazdów lądowych, dachy przesuwne do pojazdów mechanicznych, dachy winylowe do pojazdów, dachy wozów, daszki na przednie szyby [części do pojazdów], daszki przeciwsłoneczne [części
do pojazdów], daszki przeciwsłoneczne [pasy] na przednią szybę
pojazdu, daszki przeciwsłoneczne do samochodów, daszki przeciwsłoneczne stanowiące części karoserii pojazdów, deflektory powietrza do pojazdów, deski rozdzielcze, deski rozdzielcze do samochodów, dętki, dętki [do dwukołowych pojazdów mechanicznych lub
rowerów], dętki [do opon samochodowych], dętki [łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji-], dętki do kół pojazdów, dętki do kół
pojazdów leśniczych, dętki do opon, dętki do opon motocykli, dętki
do opon pneumatycznych!, dętki do opon pneumatycznych! do kół
pojazdów, dętki do opon pojazdów, dętki do opon motocykli, dętki
do rowerów, dętki ogumienia do kół pojazdów, dętki ogumienia rowerowego, dętki pneumatyczne do kół pojazdów, dętki rowerowe,
dodatkowe składane siedzenia elektryczne z tylu pojazdów, dopalacze do silników pojazdów lądowych, dopasowane okładziny do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, dopasowane pokrowce
na deski rozdzielcze do pojazdów, dopasowane pokrowce na kierownice do pojazdów, dopasowane pokrowce na motocykle, dopasowane pokrowce na pikapy, dopasowane pokrowce na pojazdy,
dopasowane pokrowce na rowery, dopasowane pokrowce na samochody osobowe, dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku
w samochodach, dopasowane pokrowce na motocykle, dopasowane pokrycia do wózków golfowych wyposażonych w silnik, dopasowane wkładki do przestrzeni ładunkowej pojazdów, drągi holownicze, drążki skrętne / stabilizatory poprzeczne (elementy zawieszenia
pojazdów lądowych], drążki skrętne do pojazdów, drążki skrętne
do samochodów, drążki skrętne do zawieszeń pojazdów lądowych,
drewniane siedzenia do pojazdów, drzwi boczne do pojazdów, drzwi
do pojazdów, drzwi do samochodów, dyferencjały [części pojazdów
lądowych], dyferencjały do pojazdów lądowych, dyferencjały napędu do pojazdów lądowych, dyszle holownicze do pojazdów, dyszle
holownicze do przyczep, dzwonki do motocykli, dzwonki do rowerów, dzwonki do motocykli, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów,
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dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, dźwiękowe sygnały
ostrzegawcze do motocykli, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie hamulcowe do pojazdów, dźwignie hamulców
do rowerów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, dźwignie
kontrolne kierownicy [części motocykli], dźwignie kontrolne kierownicy [części motocykli], dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], dźwignie zmiany
biegów do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, dżojstiki do pojazdów, elastyczne wały do pojazdów lądowych, elektryczne instalacje antywłamaniowe do pojazdów, elektryczne klaksony do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, elektryczne napędy do pojazdów, elektryczne sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników
pojazdów lądowych, elektryczne zapalniczki do pojazdów lądowych,
elektryczne skutery jednokołowe, elementy do hamulców do pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, elementy wykończeniowe do wnętrz
samochodów, elementy zębate do pojazdów lądowych, faktury bieżników opon, fotele samochodowe, fotele wyścigowe do samochodów, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, fragmenty nośne do ram podwozia pojazdów,
gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów, gałki dźwigni zmiany
biegów do pojazdów lądowych, gąsienice do pojazdów pancernych,
gąsienice do traktorów, gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], gokarty, gumowe bieżniki opon, gumowe paski
ochronne do drzwi pojazdów, haki [sprzęgi do przyczep] do pojazdów, haki holownicze, haki holownicze do pojazdów, hamulce (części rowerów], hamulce do pojazdów, hamulce do pojazdów lądowych, hamulce do rowerów, hamulce do samochodów osobowych,
hamulce kierunkowe, hamulce klockowe do pojazdów lądowych,
hamulce kół, hamulce stożkowe do pojazdów lądowych, hamulce
tarczowe, hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, hamulce taśmowe do pojazdów lądowych, hamulcowe części do pojazdów, hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, harmonie do autobusów
przegubowych, hydrauliczne hamulce obręczowe, hydrauliczne hamulce obręczowe do rowerów, hydrauliczne hamulce tarczowe, hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów, hydrauliczne jednostki
przekazania napędu do pojazdów lądowych, hydrauliczne przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, hydrauliczne
serwozawory stanowiące części systemów hamulcowych pojazdów,
hydrauliczne serwozawory stanowiące części systemów hydraulicznych pojazdów, hydrauliczne sprzęgła do pojazdów lądowych, hydrauliczne sprzęgła z integralnymi amortyzatorami, do pojazdów lądowych, hydrauliczne systemy kontrolne do pojazdów, instalacje
elektryczne zapobiegające kradzieży i włamaniom do pojazdów,
izolowane części nadwozia pojazdów, izolowane karoserie pojazdów, jałowe koła pasowe do pojazdów lądowych, jednostki sterujące
do pneumatycznych układów napędowych do pojazdów lądowych,
kabiny pojazdów, kadłuby skrzynki przekładniowej do pojazdów lądowych, karoserie do pojazdów, karoserie do pojazdów lądowych,
karoserie do pojazdów mechanicznych, karoserie do przyczep, karoserie pojazdów, kauczuk [łatki przylepne z-] do naprawy dętek, kierownice, kierownice [części do pojazdów], kierownice [części do rowerów], kierownice [części motocykli], kierownice [części motocykli],
kierownice [rowerowa, motocyklowa], kierownice [rowerowa, motocyklowa], kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice do samochodów, kierownice do motocykli, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów
lądowych, kierunkowskazy do rowerów, kierunkowskazy do samochodów, klaksony do pojazdów, klaksony do pojazdów mechanicznych, klaksony do używania podczas mgły w pojazdach, klaksony
rowerowe, klaksony samochodowe, klamki do drzwi pojazdów lądowych, klamki do drzwi samochodowych, klapy zapobiegające rozchlapywaniu do pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, klocki cierne hamulców tarczowych
do układów hamulcowych w pojazdach, klocki hamulcowe [części
rowerów], klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe do samochodów, kolce antypoślizgowe do opon pojazdów, kolce do opon, kolumny kierownicy
do pojazdów, koła, koła [części do pojazdów lądowych], koła (części
rowerów], koła cierne do pojazdów lądowych, koła do gokartów, koła
do motocykli, koła do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, koła
do rowerów, koła do gokartów, koła do motocykli, koła łańcuchowe
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do motocykli, koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, koła łańcuchowe do rowerów, koła łańcuchowe do motocykli, koła pasowe
do pojazdów lądowych, koła podporowe do pojazdów, koła pojazdów, koła rowerowe, koła samochodowe, koła tarczowe [części rowerów], koła toczne do pojazdów, koła zębate [części rowerowe], koła
zębate do napędów motocyklowych, koła zębate do napędów motocyklowych, koła zębate do pojazdów lądowych, koła zębate do przekładni samochodów wyścigowych, koła zębate do rowerów, koła zębate do silników pojazdów lądowych, koła zębate łańcuchowe, koła
zębate łańcuchowe do pojazdów lądowych, koła zębate napędowe
do pojazdów lądowych, koła zębate przerzutek tylnych, koła zębate
tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, kołpaki, kołpaki [do pojazdów], kołpaki do kół,
kołpaki kół, kominy do lokomotyw, konsole stanowiące części wnętrz
pojazdów, konstrukcje kadłubowe do pojazdów, kontenery do transportu zwierząt w postaci nadwozi pojazdów, końcówki do kierownicy rowerowej, końcówki rączek kierownicy [części rowerów], korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby [części
pojazdów lądowych], korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa
[gazu] w pojazdach, korki do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, korki wlewu do zbiorników paliwa do pojazdów, korki wlewu
paliwa w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów, kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, kółka do wózków
do supermarketów, kółka samonastawne do wózków, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], laminowane metalem resory piórowe
do zawieszeń pojazdów, leżanki monterskie do użytku w badaniu
podwozi samochodów, linki hamulcowe [części motocykli], linki hamulcowe [części motocykli], linki hamulcowe do rowerów, linki hamulców do pojazdów, linowe wózki szynowe, lusterka boczne do pojazdów, lusterka do pojazdów, lusterka do pojazdów [lusterka
wsteczne], lusterka wsteczne, lusterka wsteczne [części do pojazdów], lusterka wsteczne do pojazdów, lusterka wsteczne do zamontowania na zewnątrz, lusterka wsteczne do zamontowania wewnątrz,
lusterko do pojazdu, łańcuchy [części rowerów], łańcuchy antypoślizgowe, łańcuchy antypoślizgowe na opony, łańcuchy do motocykli,
łańcuchy do napędzania do pojazdów drogowych, łańcuchy do przekładni do pojazdów lądowych, łańcuchy do rowerów, łańcuchy
do samochodów, łańcuchy do samochodów [przeciwpoślizgowe],
łańcuchy do samochodów osobowych, łańcuchy do motocykli, łańcuchy na opony [części do pojazdów lądowych], łańcuchy napędowe
[części rowerowe], łańcuchy napędowe do motocykli, łańcuchy napędowe do napędzania pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do silników pojazdów
lądowych, łańcuchy napędowe do motocykli, łańcuchy ochronne
do opon, łańcuchy ogniwowe do celów napędowych [do pojazdów
lądowych], łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy samochodowe [jazda], łańcuchy sworzniowe tulejkowe do pojazdów lądowych, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych,
łańcuchy śniegowe na koła [części do pojazdów lądowych], łańcuchy
śniegowe na koła pojazdów, łańcuchy terenowe na koła pojazdów,
łatki do naprawy opon, łatki do opon, łatki gumowe do naprawy dętek pojazdów, łatki gumowe do naprawy opon pojazdów, łaty do naprawiania opon pojazdów, łaty do opon, łaty na dętki do opon, łączniki do użytku ze sprzęgłami do pojazdów lądowych, łączniki
hydrauliczne do pojazdów, łopatki turbin będące częściami do silników pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów lądowych, łożyska
kół do pojazdów lądowych, łożyska osiowe do pojazdów lądowych,
manetki obrotowe do motocykli, manetki obrotowe do rowerów,
manetki obrotowe do motocykli, maski do pojazdów, maski silników
do pojazdów, maskownice do pojazdów, materiały do latania dętek
do opon, materiały do naprawy opon, mechaniczne skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, mechanizmy do regulacji otwarcia szyb
do okien pojazdów, mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne], mechanizmy napędowe zębate do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy otwierania
dachu do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, mechanizmy wywrotkowe, części ciężarówek i wagonów, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów
lądowych, mechanizmy zwrotnicze do pojazdów, metalowe blokady
do haków holowniczych do pojazdów, metalowe dzwonki do rowerów, metalowe haki holownicze do pojazdów, metalowe kolce
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do opon pojazdów, metalowe okratowania do wlotów chłodnic pojazdów, miejsca leżące (do spania] w pojazdach, mieszki dźwigni
zmiany biegów dla samochodów, mieszki na dźwignię zmiany biegów, miękkie dachy do pojazdów mechanicznych, misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, mocowania
do noszenia [podnoszenia] ładunków do pojazdów mechanicznych,
mocowania haków holowniczych, modułowe układy podwozi do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, mostki
kierownicy [części rowerowe], motocykle, motocykle do motocrossu,
motocykle motocrossowe, motorowery, nadajniki alarmów cofania
wykorzystujące ultradźwięki do użytku w pojazdach, nadajniki
ostrzegawcze cofania do użytku w pojazdach, nadmuchiwane poduszki powietrzne do użytku w pojazdach w celu zapobiegania obrażeniom w wypadkach, nadmuchiwane siedzenia do pojazdów, nadwozia do pojazdów mechanicznych, nadwozia pojazdów, nadwozia
pojazdów mechanicznych, nadwozia samochodowe, nadwozia wywrotek do ciężarówek, nakładki na pedały rowerowe, nakładki
na szprychy rowerowe, nakładki widelca [części rowerów], nakrętki
do szpilek piast w kołach pojazdów, nakrętki do zbiorników paliwa
do samochodów, nakrętki na wentyle do opon pojazdów, napędy
elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektryczne
do pojazdów lądowych, napinacze do szprych do kół, napinacze pasów bezpieczeństwa, narożniki ochronne przystosowane do wózków, narty (bagażniki na-) do samochodów, nieelektryczne pierścienie sprzęgające [części do silników pojazdów lądowych],
nieelektryczne tuleje sprzęgłowe [części silników do pojazdów lądowych], noski rowerowe, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, nóżki
motocyklowe, obciążniki do fartuchów błotników, obręcze do kół
samochodowych, obręcze do piast kół, obręcze kół do motocykli,
obręcze kół do pojazdów, obręcze kół do rowerów, obręcze kół
do samochodów osobowych, obręcze kół do motocykli, obręcze kół
pojazdów, obręcze kół rowerów, obręcze ochronne z gumy do błotników ciężarówek, obręcze ochronne z gumy do błotników samochodów, obrotowe amortyzatory hydrauliczne do pojazdów, obrotowe hydrauliczne amortyzatory do pojazdów, obrotowe silniki
hydrauliczne do pojazdów lądowych, obudowy skrzyni biegów
do pojazdów lądowych, obwody hydrauliczne do pojazdów, obwody
hydrauliczne do samochodów, ochraniacze na klamki samochodowe
do zapobiegania zarysowaniom, ochraniacze przed zadrapaniem
do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, ochraniacze
zderzaków do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce
w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojazdów, ochronne
pokrowce do pojazdów [dopasowane], ochronne pokrowce do pojazdów (ukształtowane], ochronne pokrycia do siedzeń pojazdów
[dopasowane], oczka holownicze, okładziny do pojazdów, okładziny
do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, okładziny hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulców, okładziny sufitowe do pojazdów, okładziny szczęk hamulca do samochodów, okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów lądowych, okna do przyczep, okna
do samochodów osobowych, okna pojazdów wyposażone w urządzenia grzewcze, okratowania do wlotów chłodnic pojazdów z materiałów niemetalowych, okrycia siodełek do rowerów, oparcia do siedzeń pojazdów, oparcia pasażerów do motocykli, oparcia pasażerów
do rowerów, oparcia pasażerów do motocykli, oparcia przystosowane do użytku w pojazdach, opony, opony bezdętkowe do kół rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do autobusów, opony
do kół podwozia samolotu, opony do kół pojazdów, opony do kół
pojazdów leśnych, opony do kół pojazdów mechanicznych, opony
do motocykli, opony do pojazdów, opony do pojazdów ciężarowych,
opony do pojazdów dostawczych, opony do pojazdów dwukołowych, opony do pojazdów lądowych, opony do pojazdów mechanicznych, opony do pojazdów rolniczych, opony do rowerów dla
dzieci, opony do samochodów, opony do motocykli, opony pełne
do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony pneumatyczne
do samochodów, opony pneumatyczne i dętki do motocykli, opony
pneumatyczne i dętki do motocykli, opony regenerowane, opony
rowerowe, opony rowerowe bezdętkowe, opony samochodowe
[środki antypoślizgowe do-], opony z kolcami do pojazdów, opony
z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na lodzie, opony
z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na śniegu, opony
z pełnej gumy do kół pojazdów, oprawy reflektorów [części motocykli], oprawy reflektorów [części motocykli), opuszczane dachy będące częściami samochodów, orczyki do wyciągów orczykowych, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku
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w pojazdach, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane
do użytku w samochodach, osie [części pojazdów lądowych], osie
do systemów zawieszenia pneumatycznego w pojazdach, osie
do systemów zawieszenia z resorów piórowych w pojazdach, osie
do zawieszenia z resorów piórowych w pojazdach, osie i wały Cardana do pojazdów mechanicznych, osie napędzane do zmiany masy
ładunku pojazdu, osie pojazdów, osie przyczep, osłonki łańcuchów
do pojazdów, osłony (listwy] na nadkola, osłony aerodynamiczne
do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony boczne jako części
konstrukcyjne pojazdów, osłony do ciężarówek typu pick-up, osłony
do kół, osłony do przyczep, osłony do silników pojazdów lądowych,
osłony elastyczne przegubu osi do pojazdów, osłony górne skrzyni
biegów do pojazdów lądowych, osłony i daszki przeciwsłoneczne
do samochodów osobowych, osłony kierownicy, osłony łańcucha
do pojazdów, osłony łańcucha do rowerów, osłony łańcuchów napędowych do dwukołowych pojazdów mechanicznych, osłony masek
jako części konstrukcyjne pojazdów, osłony na kierownicę do samochodów, osłony na otwory głośników w pojazdach, osłony na zderzaki z metalu do pojazdów, osłony ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony przeciw owadom jako części konstrukcyjne pojazdów,
osłony przeciwpyłowe amortyzatora [części motocykli], osłony przeciwpyłowe amortyzatora [części motocykli], osłony przeciwsłoneczne [miękkie dachy] do pojazdów silnikowych, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do przednich szyb
samochodów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, osłony
przeciwwiatrowe do pojazdów, osłony siedzeń samochodowych,
osłony z podwójnego szkła do pojazdów, osłony zabezpieczające dla
psów do użytku w pojazdach, osłony zapobiegające rozchlapywaniu
do pojazdów, ostrzegawcze alarmy cofania do użytku w pojazdach,
ostrzegawcze alarmy przeciwwłamaniowe do pojazdów, owiewki
do pojazdów, ozdobne kołpaki do pojazdów, ozdobne kołpaki
na koła pojazdów, ozdobne osłony kół pojazdów, pancerne nadwozia dla pojazdów, panele drzwiowe do pojazdów, panele łączące się
do nadwozi samochodów, panele ozdobne do nadwozi pojazdów,
panele szklane do pojazdów lądowych, panele szklane do pojazdów
szynowych, panele wewnętrzne do pojazdów, parowe urządzenia
sterowe do jednostek pływających [do statków], paski antystatyczne
do pojazdów, paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, paski
ochronne do drzwi pojazdów, paski ochronne do karoserii pojazdów,
paski ochronne z elementami odblaskowymi do drzwi pojazdów, paski przeciwoślepieniowe do pojazdów, paski wzmacniające do użytku w panelach karoserii pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń samochodowych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku w pojazdach,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, pasy bezpieczeństwa do samochodów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń do samochodów osobowych, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, pasy bezpieczeństwa
do wyścigów samochodowych, pasy bezpieczeństwa przystosowane do użytku w pojazdach, pasy do siedzeń samochodowych, pasy
gumowe do przekładni pojazdów lądowych, pasy napędowe do napędzania pojazdów lądowych, pasy napędowe do pojazdów lądowych, pasy napędowe do silników pojazdów lądowych, pasy transmisyjne do silników do pojazdów lądowych, pedały do motocykli,
pedały do rowerów, pedały do motocykli, pedały hamulca [części
motocykli], pedały hamulca [części motocykli], pedały hamulcowe
do pojazdów, pedały hamulcowe do pojazdów lądowych, pędnie
do pojazdów lądowych, pędniki do pojazdów, pędniki sterujące
do pojazdów, piankowe wkładki do opon, piasty do kół rowerowych,
piasty do kół w pojazdach (motocykle), piasty do rowerów, piasty kół,
piasty kół pojazdów, piasty kół samochodowych, piasty kół tylnych,
piasty przedniej osi do pojazdów, pierścienie uszczelniające do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, pióra wycieraczek do przednich szyb, pióra wycieraczek do przedniej szyby do pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, plandeki
przystosowane [ukształtowane] do przyczep pojazdów, platformy
załadunkowe do pojazdów, płaty aerodynamiczne do pojazdów lądowych, płytki cierne hamulca do pojazdów, płytki cierne hamulca
do pojazdów lądowych, płytki cierne hamulca do samochodów,
płytki cierne hamulców tarczowych do pojazdów lądowych, płytki
sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, płyty drzwiowe do pojazdów lądowych, podkładki antypoślizgowe pod opony pojazdów,

2575

podkładki do hamulców tarczowych do pojazdów, podkładki hamulców tarczowych do układów hamulcowych w pojazdach, podłokietniki do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych],
podnóżki motocyklowe, podpórki do pojazdów jednośladowych,
podpórki do rowerów, podpórki do rowerów [części rowerowe], podpórki rowerowe, podstawki [siedziska] podwyższające dla dzieci
do pojazdów, podstawki [siedziska] podwyższające do pojazdów
do użytku wraz z szelkami bezpieczeństwa, poduszki bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, poduszki na siedzenia do pojazdów, poduszki na siedzenia do pojazdów lądowych, poduszki na siedzenia
do samochodów, poduszki na siedzenia samochodowe, poduszki
powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszki
powietrzne do pojazdów, poduszki przystosowane do siedzeń samochodowych, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, podwozia pojazdów, podwozia przyczep do pojazdów, podwozia samochodowe, podwozia samochodów, podzespoły siedzeń pojazdów,
pojazdy, pojazdy (bagażniki do-), pojazdy (koła-), pojazdy (pasy bezpieczeństwa do siedzeń w-), pojazdy (złącza do przyczep do-), pojazdy elektryczne, pojazdy kołowe, pojazdy lądowe (silniki do-), pojazdy
mechaniczne, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy z silnikami
liniowymi, pojemniki do bagażników dachowych do pojazdów lądowych, pojemniki do przechowywania przystosowane do użytku
w pojazdach, pojemniki na drobiazgi do samochodów, pojemniki
na drobiazgi do siedzeń samochodowych, pojemniki na drobiazgi
do używania w bagażnikach samochodowych, pojemniki na śmieci
przystosowane do użytku w pojazdach, pojemniki przystosowane
do użytku w bagażnikach pojazdów, pojemniki przystosowane
do użytku we wnętrzach pojazdów, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na opony, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na pojazdy [ukształtowane],
pokrowce na siedzenia [dopasowane] do pojazdów, pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów [ukształtowane], pokrowce
na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowane], pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce na siodełka do motocykli, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrowce na siodełka
do motocykli, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrowce na uchwyty rowerowe, pokrowce
na zagłówki do pojazdów, pokrowce ochronne do samochodów
otwartych), pokrowce ochronne do samochodów otwartych [nad
siedzeniem pasażerskim lub skrzynią ładunkową], pokrycia ochronne do siedzeń pojazdów [ukształtowane], pokrycia siodełek rowerów, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pokrywy bagażników samochodowych,
pokrywy osłon piasty, pompki do pompowania opon pneumatycznych!, pompki do pompowania opon pojazdów, pompki do pompowania opon rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów,
pompki do rowerów, pompki nożne do pompowania opon pojazdów, pompki ręczne do pompowania opon pojazdów, pompy
na sprężone powietrze [akcesoria do pojazdów], pompy powietrza
do dwukołowych pojazdów silnikowych lub rowerów, pompy powietrza do motocykli, pompy powietrza do samochodów, pompy powietrza do motocykli, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
popielniczki do pojazdów, popielniczki do samochodów, poszerzone nadkola do pojazdów lądowych, poszycie dachu do pojazdów lądowych, półki na bagaż zamocowane do maski samochodu, półki
przystosowane do użytku w pojazdach, półki za tylnym siedzeniem
w pojazdach, pręty bagażników dachowych do pojazdów, przeciwpoślizgowe łańcuchy na koła pojazdów, przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opony, przeciwwłamaniowe alarmy dźwiękowe
do pojazdów, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przednie panele deski rozdzielczej [części motocykli], przednie panele deski rozdzielczej [części motocykli], przednie szyby samochodowe, przegubowe ramy wspornikowe przystosowane do użytku z pojazdami,
przegubowe skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów], przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przeguby widelców przednich [części rowerów], przekładki odległościowe do kół,
przekładki przednie [części motocykli], przekładki przednie [części
motocykli], przekładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie mechaniczne do pojazdów lądowych, przekładnie nawrotne do pojazdów lądowych, przekładnie obiegowe do pojazdów lądowych, przekładnie przyspieszające
[nadbiegi] do pojazdów lądowych, przekładnie przyspieszające do po-
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jazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przekładnie z kołami ciernymi do pojazdów lądowych, przekładnie
zapadkowe do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów,
przekładnie zębate do pojazdów lądowych, przekładnie zębate
do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, przekładnie zębate
walcowe do pojazdów lądowych, przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów], przekładnie zmiany biegów, przełączniki
montowane na kierownicach motorowerów, przełączniki montowane na kierownicach motorowerów, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego
do samochodów, przeniesienie napędu do pojazdów lądowych,
przerywacze przepływu powietrza, przerzutki do rowerów, przerzutki przednie, przerzutki tylne, przewody paliwowe do pojazdów, przewody sprzęgła [części motocykli], przewody sprzęgła [części motocykli], przyczepo-namioty, przyczepy boczne motocyklowe,
przyczepy boczne motocyklowe, przyczepy do pojazdów (zaczepy,
haki do-), przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy motocyklowe
boczne, przylepne łatki gumowe do naprawy dętek lub opon, przyrządy do kierunkowskazów pojazdów, quady, ramiona do mechanizmów zwrotniczych [części pojazdów], ramiona do wycieraczek, ramiona kół do motocykli, ramiona kół do samochodów, ramiona kół
do motocykli, ramiona wycieraczek do przednich szyb, ramki do tablic rejestracyjnych, ramy do motocykli, ramy do rowerów, ramy
do motocykli, ramy dwukołowych pojazdów mechanicznych, ramy
pojazdów lądowych, ramy z kołami do przemieszczania przedmiotów, ramy, do bagażników, do rowerów, regulatory ciśnienia w hamulcach hydraulicznych do pojazdów, regulatory wysokości siedzeń
pasażerskich, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory piórowe [części zawieszenia pojazdów lądowych], resory piórowe do zawieszeń pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe,
rolki [koła pojazdów], rolki [koła] do pojazdów, rowery (siodełka-),
rowery dostawcze, rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca do pojazdów, rozporki zawieszenia [części do pojazdów], rozpórki zawieszenia do pojazdów, rozruszniki do pojazdów lądowych, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy boczne motocyklowe,
sakwy boczne motocyklowe, sakwy przystosowane do motocykli,
sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samobalansujące skutery elektryczne, samochodowe alarmy antywłamaniowe,
samochodowe bagażniki dachowe, samochodowe boksy dachowe,
samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe
skrzynie biegów, samochodowe systemy alarmowe, samochody, samochody (amortyzatory do-), samochody osobowe, samochody
osobowe i części konstrukcyjne do nich, schowki do samochodów,
schowki na rękawiczki do pojazdów, segmenty hamulcowe do pojazdów, serwomotory do pojazdów lądowych, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych do użytku w pojazdach, siedzenia do pojazdów, siedzenia do samochodów,
siedzenia do samochodów ze składanym dachem, siedzenia kubełkowe do samochodów, siedzenia samochodowe, silniki benzynowe
do pojazdów lądowych, silniki cieplne do pojazdów lądowych, silniki
diesla do pojazdów lądowych, silniki diesla z turbiną do pojazdów
lądowych, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki
do rowerów, silniki do samochodów, silniki do motocykli, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do samochodów
osobowych, silniki elektryczne z przekładnią zębatą do pojazdów lądowych, silniki gazowe do pojazdów lądowych, silniki liniowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, silniki
odrzutowe do pojazdów lądowych, silniki przekładniowe do pojazdów lądowych, silniki rakietowe do napędzania pojazdów lądowych,
silniki spalinowe (do pojazdów lądowych), silniki spalinowe wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych, silniki strumieniowe
do pojazdów lądowych, silniki wentylatorów do pojazdów lądowych,
siodełka do motocykli, siodełka do rowerów, siodełka do motocykli,
siodełka rowerowe, siodełka rowerowe lub motocyklowe, siodełka
rowerowe lub motocyklowe, składane dachy do pojazdów, składane
dachy do pojazdów mechanicznych, skórzana tapicerka do foteli pojazdów, skórzana tapicerka do pojazdów, skrzynie bagażowe
do montowania na dachu pojazdu, skrzynie biegów [części do pojazdów lądowych], skrzynie biegów biegu wstecznego do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
do skrzynki biegów hydramatic do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do zmiany prędkości do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
z podwójnym sprzęgłem do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe
do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie
korbowe do pojazdów lądowych [inne niż do silników], skrzynie kor-
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bowe na elementy konstrukcyjne do samochodów (inne niż do silników), skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do pojazdów, skrzynki biegów, skrzynki
biegów hydramatic do pojazdów lądowych, skrzynki przekładniowe
do pojazdów lądowych, skutery [pojazdy], skutery do transportu,
skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, skutery niesilnikowe [pojazdy], skutery sterowane elektrycznie, skutery
wyposażone w silnik, skutery z napędem elektrycznym, spadochrony
do hamowania ruchu pojazdów, spody nadwozia pojazdów, spoilery
do pojazdów, spojlery do pojazdów, spojlery do pojazdów kempingowych, spojlery do pojazdów lądowych, spojlery do samochodów, sprężarki do silników spalinowych wewnętrznego spalania z doładowaniem do pojazdów lądowych, sprężyny amortyzacyjne będące
częściami zawieszeń pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów,
sprężyny amortyzujące do samochodów, sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, sprężyny do układów zawieszenia pojazdów,
sprężyny śrubowe [części zawieszenia pojazdów lądowych], sprężyny
śrubowe do zawieszeń pojazdów, sprężyny zawieszenia do samochodów, sprzęgi do wałów do pojazdów lądowych, sprzęgła bezpieczeństwa do pojazdów lądowych, sprzęgła cierne do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, sprzęgła do przenoszenia
siły do pojazdów lądowych, sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, sprzęgła kłowe dwukierunkowe do pojazdów lądowych,
sprzęgła z wolnym kołem do pojazdów lądowych, sprzęgła zębate
do pojazdów lądowych, sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, sprzęt hamulcowy do pojazdów, sprzęt naprawczy do opon,
sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, stabilizatory [koła] do stosowania w rowerach, stabilizatory
do rowerów, stabilizatory poprzeczne do pojazdów, stabilizatory zaczepów do użytku z mechanicznymi pojazdami lądowymi, sterowane silnikiem tylne drzwi do ciężarówek, stojaki na broń przystosowane do mocowania do pojazdów lądowych, stojaki na motocykle,
stojaki na napoje do pojazdów, stojaki na motocykle, stopnie montowane do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia [części pojazdów
lądowych], stopnie nadwozia do pojazdów, stopnie nadwozia samochodów, sygnalizatory awaryjne [dźwiękowe] do pojazdów, sygnalizatory cofania do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, sygnalizatory kierunkowe do rowerów, sygnalizatory skrętu
w pojazdach (kierunkowskazy), sygnały kierunkowe do rowerów,
systemy alarmowe do ciężarówek, systemy alarmowe do pojazdów,
systemy alarmowe do pojazdów lądowych, systemy alarmowe
do pojazdów mechanicznych, systemy do kontroli trakcji do użytku
w pojazdach, systemy hamulcowe do pojazdów, systemy kontroli
stabilności do użytku w pojazdach, systemy magazynowe przystosowane do użytku w pojazdach mechanicznych, systemy zabezpieczeń
do pojazdów [inne niż zamki], szczęki hamulcowe do pojazdów,
szczękowe sprzęgi do wałów do pojazdów lądowych, szelki [pasy]
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, szkło okienne do okien pojazdów, szprychy do dwukołowych pojazdów mechanicznych, szprychy do kół pojazdów, szprychy do kół rowerowych, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szprychy kół samochodowych, sztyce
[części do pojazdów], sztyce do siodełek [części do pojazdów], sztyce
podsiodłowe, sztywne dachy do pojazdów, szyberdachy do pojazdów, szyberdachy do samochodów, szyby do pojazdów, szyby
do pojazdów [przednie], szyby do pojazdów z wbudowanymi antenami do odbioru sygnałów radiowych, szyby przednie [części pojazdów lądowych], szyby przednie [do pojazdów], szyby przednie
do pojazdów, szyby przednie do pojazdów lądowych, szyby przednie do samochodów, szyby przednie pojazdów, szyby tylne samochodowe, szytki, ścianki działowe do pojazdów, środki przekazania
napędu [pasy] do pojazdów lądowych, światła kierunkowskazów
do pojazdów lądowych, świetliki [okna] do pojazdów, świetliki do pojazdów, tacki do siedzeń przystosowane do użytku w pojazdach, tapicerka do foteli pojazdów, tapicerka do pojazdów, tapicerka do samochodów, 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 hamulcowe do motocykli, tarcze
sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, taśma na rączki motocyklowe, taśma na rączki motocyklowe, tłumiki drgań skrętnych do pojazdów, torby na motocykl,
torby na motocykl, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, torby rowerowe, trzpienie obrotowe do pojazdów lądowych, trzpienie obrotowe do rowerów, tuleje do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, turbiny gazowe
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do pojazdów lądowych, turbiny hydrauliczne do pojazdów lądowych, turbiny parowe do pojazdów lądowych, turbiny powietrza naporowego do pojazdów lądowych, turbiny powietrzne do pojazdów
lądowych, tylne koła zębate łańcuchowe, tylne szyby do pojazdów,
uchwyty do bidonów rowerowych, uchwyty do fartuchów błotników, uchwyty do mocowania bidonów rowerowych, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, uchwyty do rowerowych dźwigni
hamulców, uchwyty do toreb plastikowych przystosowane do użytku w pojazdach, uchwyty do zawieszenia fartucha błotnika, uchwyty
kierownicy [części motocykli], uchwyty kierownicy [części motocykli], uchwyty kierownicy do rowerów, uchwyty na bidony do rowerów, uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, uchwyty na napoje do użytku w pojazdach mechanicznych, uchwyty na napoje
przystosowane do użytku w pojazdach lądowych, uchwyty na narty
do pojazdów, uchwyty na szklankę do pojazdów, uchwyty na szklankę do samochodów, uchwyty na zapasowe koła samochodowe,
uchwyty pasów bezpieczeństwa, uchwyty zawierające reklamę
i przystosowane do wózków, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, układy hamulcowe do pojazdów lądowych, układy kierownicze do pojazdów lądowych, układy krzywek rozrządu silników
samochodowych, układy napędowe [części rowerowe], układy napędowe do rowerów, układy napędowe z wałami odbioru mocy do pojazdów lądowych, układy zawieszenia do pojazdów lądowych, układy zawieszenia do rowerów, układy zawieszenia do samochodów,
ukształtowane maty do pojazdów, ukształtowane maty na siedzenia
wykonane z koralików do użytku w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, urządzenia alarmowe do pojazdów, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia antywłamaniowe do samochodów, urządzenia antywłamaniowe
do samochodów osobowych, urządzenia bezpieczeństwa dla dzieci
do siedzeń w pojazdach, urządzenia do montażu opon, urządzenia
do pompowania opon, urządzenia do zwijania pasów bezpieczeństwa, urządzenia poziomujące do przyczep kempingowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwpoślizgowe (ABS) i ich części, urządzenia przeciwwłamaniowe
do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęgowe do przyczep, urządzenia zabezpieczające przed
poślizgiem do opon pojazdów, urządzenia zabezpieczające przed
poślizgiem do opon samochodowych, usuwalne haki kulowe do pojazdów, wahacze do motocykli, wahacze do motocykli, wahacze zawieszenia do kolejki linowej, wałki turbin [części pojazdów lądowych], wały Cardana do pojazdów, wały do pojazdów lądowych,
wały korbowe do motocykli, wały korbowe do motocykli, wały napędowe do pojazdów lądowych, wały odbioru mocy do pojazdów lądowych, wały rozrządu do pojazdów lądowych, wentyle do opon, wentyle do opon pojazdów, węże do hamulców pneumatycznych
do użytku w ciężarówkach, widelce [części rowerowe], widelce
przednie do rowerów, widełki przednie do motocykli, widełki przednie do motocykli, widły do wózków widłowych, wielowypustowe
chwyty wierteł [części przekładni zębatych pojazdów lądowych],
wielowypusty kwadratowe [części przekładni zębatej pojazdów lądowych], wielowypusty przesuwne [części przekładni zębatych pojazdów lądowych], wirniki hamulca [części motocykli], wirniki hamulca [części motocykli], wirniki hamulcowe do pojazdów lądowych,
wirniki hamulców tarczowych do systemów hamulcowych w pojazdach, wkładki ochronne do opon, wnętrza ochronne do pojazdów,
wolne koła do motocykli, wolne koła do pojazdów lądowych, wolne
koła do rowerów, wolne koła do motocykli, worki [schowki] do użytku wewnątrz pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów
[inne niż lampy], wsporniki fartucha błotnika jako konstrukcyjne części pojazdów, wsporniki przyczep, wyciągane osłony na pojazdy
do przewożenia towarów, wycieraczki do lamp przednich samochodu, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki do przednich szyb
pojazdów [części pojazdów], wycieraczki do przednich szyb samochodów, wycieraczki do szyb przednich samochodów silnikowych,
wycieraczki przednich świateł, wycieraczki przednie do samochodów, wyposażone w silnik skutery dla osób niepełnosprawnych
i z trudnościami w poruszaniu się, wywrotki [ciężarówki], wywrotki
wagonowe [części wagonów towarowych], wzmocnione kolumny
kierownicy do pojazdów, wzory bieżnika gumowego do użytku
w bieżnikowaniu opon, wzory bieżnika gumowego do użytku w bieżnikowaniu opon po recyklingu, wzory bieżnika gumowego do użytku w bieżnikowaniu opon pojazdów, zabudowy do samochodów
pick-upów, zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], zaciski
hamulca tarczowego [części motocykli], zaciski hamulca tarczowego
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do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych,
zaczepy do przyczep, zaczepy do traktorów, zaczepy do użytku z mechanicznymi pojazdami lądowymi, zagłówki do siedzeń do samochodów osobowych, zagłówki do siedzeń pojazdów, zagłówki samochodowe, zapalniczki samochodowe, zapasowe pióra wycieraczek
szyb przednich pojazdów, zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, zasłony przystosowane do silnikowych pojazdów lądowych, zastrzały niemetalowe, części pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zawieszenia kół, zbiorniki metalowe [części do pojazdów],
zbiorniki niemetalowe [części do pojazdów], zbiorniki paliwa [gazu]
w pojazdach (korki do-), zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwa z tworzyw sztucznych do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki stanowiące części sprzęgieł do pojazdów
lądowych, zbiorniki stanowiące części układów hamulcowych do pojazdów, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe,
zderzaki wózków, zespoły osi pojazdów, zespoły pokryw sprzęgła
ciernego do pojazdów lądowych, zespoły przekładni zębatych
do pojazdów lądowych, zespoły wycieraczek do przednich szyb, zestawy do składowania do pojazdów kempingowych, zestawy hamulcowe do pojazdów, zestawy na dach samochodu do przewożenia
kanoe i kajaków, zestawy naprawcze do dętek, zestawy narzędzi
do naprawy dętek, zestawy osłon do osi do użytku z pojazdami lądowymi, zestawy przerzutek, zewnętrzne powłoki opony do opon
pneumatycznych, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, zębatki do przerzutek [części rowerów], zębatki kierownicze do pojazdów,
zębniki do pojazdów lądowych, zębniki rozruszników do pojazdów
lądowych, złącza do przyczep, złącza do przyczep do pojazdów,
zsynchronizowane przekładnie biegów [powershift] do pojazdów
lądowych, zwrotnice do ładowarek do pojazdów, żaluzje do pojazdów, żaluzje przystosowane do pojazdów, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, aukcje samochodowe, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie
materiałów reklamowych online, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, świadczenie usług porównania cen online, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu,
usługi aukcyjne online, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży
pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z pojazdami
samochodowymi, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych.

(111) 307594
(220) 2017 08 30
(210) 475962
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) KSIĄŻĘCY
(510), (511) 29 sery, produkty mleczne z wyłączeniem jogurtów, jogurtów z dodatkami i jogurtów z owocami.
(111) 307595
(220) 2017 08 31
(210) 475985
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP, Ustrzyki
Dolne, PL.
(540) Sailor
(540)

Kolor znaku: różowy, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(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.

(111) 307596
(220) 2017 06 13
(210) 472909
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) BANKOWE BIURO PODRÓŻY TRAVELBANK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TravelBank Bankowe Biuro Podróży
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży,
agencje rezerwacji podróży, biura podróży, doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, doradztwo w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie biletów w celu
umożliwienia ich posiadaczom podróży, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie biletów
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, organizowanie
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie lotów, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży, organizowanie podróży samolotowych, organizowanie
transportu pasażerskiego, organizowanie transportu powietrznego
pasażerów, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych,
organizowanie transportu i podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek
zagranicznych, planowanie i organizowanie podróży, rezerwacja biletów kolejowych, rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja biletów
na podróż, rezerwacja miejsc na podróż samolotem, rezerwowanie
podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, transport
autokarowy pasażerów, transport lotniczy, transport lądowy pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport kolejowy pasażerów,
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, wypożyczanie środków transportu,
wynajem pojazdów, wynajem autokarów, usługi związane z biletami
lotniczymi, usługi wynajmu samochodów, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi w zakresie rezerwowania podróży,
usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi
w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, usługi w zakresie rezerwacji
transportu autobusowego, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek,
usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi
transportu kolejowego pasażerskiego, usługi rezerwacji w zakresie
transportu powietrznego, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi rezerwowania podróży, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwowanie wycieczek.
(111) 307597
(220) 2017 07 17
(210) 474193
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) CHUPTUŚ JANUSZ CONTISSI, Dębica, PL.
(540) FAKE OR GOOD
(510), (511) 9 etui na akcesoria optyczne, etui skórzane na telefony
komórkowe, etui z klapką do telefonów komórkowych, etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, etykiety zawierające informacje
zapisane lub kodowane optycznie, futerały na telefony komórkowe,
oprogramowanie komputerowe jako programy, oprogramowanie
do telefonów komórkowych, oprogramowanie do rozpoznawania
obrazów, oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków,
oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe jako programy do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, osłony
na telefony komórkowe, pokrowce ochronne na telefony komórkowe,
21 kubki wykonane z tworzyw sztucznych, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyj-
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nej, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe przetwarzanie danych, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, skomputeryzowana weryfikacja danych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 38 elektroniczna
transmisja wiadomości, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu
decyzji, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą
terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, przesyłanie
zakodowanych wiadomości i obrazów, wspomagana komputerowo
transmisja informacji i obrazów, wymiana wiadomości za pomocą
transmisji komputerowej, transmisja informacji poprzez kody telematyczne, 39 usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, analiza i ocena
dotycząca projektowania produktów, kodowanie obrazu cyfrowego,
kodowanie wiadomości, kontrola i testowanie jakości, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, opracowywanie i testowanie
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki,
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie
komputerów do drukowania kodów kreskowych, usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego,
45 oznakowanie zabezpieczające towarów.

(111) 307598
(220) 2017 08 10
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) Zhao Chunjiang, Chongqing, CN.
(540) BMTSR
(540)

(210) 475263

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 podwozia samochodów, amortyzatory do samochodów, zderzaki samochodowe, okładziny hamulcowe do pojazdów,
wycieraczki do przednich szyb, korki do zbiorników paliwa [gazu]
w pojazdach, lusterka wsteczne, opony do pojazdów mechanicznych, silniki do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów
lądowych.
(111) 307599
(220) 2017 09 05
(210) 476130
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) GAJEWSKI MICHAŁ, Ciechocinek, PL.
(540) POWSINOGA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, agencje public relations, usługi public relations, opracowywanie
i przygotowywanie kampanii reklamowych, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, 41 elektroniczna
publikacja tekstów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje edytorskie, pisanie i publikacja tekstów, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy
imprez, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie, redagowanie
tekstów, udostępnianie publikacji on-line, usługi doradcze w zakresie
publikowania, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania przemówień, usługi pisania tekstów,
usługi świadczone przez agencje literackie, organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali, konferencji, kongresów, konkursów, imprez,
pokazów mody, seminariów, wystaw, pokazów, spotkań, sympozjów,
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warsztatów, widowisk, wykładów, zawodów, organizowanie ceremonii przyznania nagród, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
festiwali, konferencji, kongresów, konkursów, imprez, pokazów mody,
seminariów, wystaw, pokazów, spotkań, sympozjów, warsztatów, widowisk, wykładów, zawodów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
nauczania, usługi kształcenia, usługi organizacji imprez okolicznościowych, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), rozrywka, przygotowanie i organizowanie imprez sportowych
i kulturalnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie bankietów.

(111) 307600
(220) 2017 09 05
(210) 476143
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) MATAŚKA AGNIESZKA AM2 ZAKŁAD PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWY, Wymysłów, PL.
(540) AM²
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, szczelne opakowania z tektury, nieprzepuszczające powietrza opakowania z tektury, pojemniki wykonane z papieru, składane
pudełka z papieru, pudełka z papieru lub kartonu, materiały do pakowania z papieru, materiały opakowaniowe wykonywane z papieru
z recyklingu, tektury faliste, pudełka tekturowe wykonane z tektury
falistej, pojemniki wysyłkowe z tektury, kartony z tektury do pakowania, pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumentów, tuby
z tektury, pudła kartonowe, składane pudełka z kartonu, kartonowe
pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania przemysłowego, 40 obróbka i przetwarzanie papieru, 42 usługi projektowania związane z opakowaniami.
(111) 307601
(220) 2017 09 05
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) MAKSIMIUK WALDEMAR, Białystok, PL.
(540)
(540)

(210) 476144

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 24.17.25, 04.03.03, 29.01.14
(510), (511) 35 księgowość, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi prawne, doradztwo w zakresie podatków, usługi
pomocy w sprawach spornych.
(111) 307602
(220) 2017 09 05
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) NOC Z DIZAJN_EM
(540)

(531) 27.05.01

(210) 476153

2579

(510), (511) 20 meble, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, wielofunkcyjne stoiska wystawowe, stojaki
wystawowe, 21 artykuły gospodarstwa domowego, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 35 agencje public relations, agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, impresariat w działalności artystycznej, kampanie marketingowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing imprez
i wydarzeń, marketing internetowy, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów promocyjnych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja
wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, promocja [reklama] koncertów, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie projektów
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej publikacja reklam, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online,
reklama i marketing, reklama radiowa, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama korespondencyjna, reklama i usługi reklamowe, reklama banerowa, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie
popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi aukcyjne, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, usługi public relations, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie
promocją sławnych osób, 41 doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, edukacja, edukacja, rozrywka i sport, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne, kompozycje fotograficzne na rzecz innych,
koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, muzea, nauczanie, nauka projektowania wnętrz,
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organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie imprez
edukacyjnych, organizacja przyjęć, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie festiwali,
organizowanie gal, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i urządzanie wystaw w celach
rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja webinariów, pokazy filmowe,
pokazy laserów jako rozrywka, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna produkcja widowisk produkcja widowisk na żywo, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach
edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie
książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online nie do pobrania, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja
tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie recenzji, rozrywka, studia filmowe, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne związane z modą, usługi edukacyjne związane z produkcją tekstyliów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi fotografów, usługi
galerii sztuki, usługi kinowe, usługi muzeów [wystawy], usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, usługi w zakresie organizowania
widowisk kulturalnych, usługi wydawnicze i reporterskie, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, wystawy
muzealne, wystawy sztuki, 42 architektura, usługi artystów grafików,
doradztwo projektowe, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], dostarczanie informacji na temat usług w zakresie projektowania mody, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, grafika artystyczna,
opracowywanie produktów, opracowywanie produktów dla osób
trzecich, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo
w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie
produktu [wzornictwo], projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wzorów, stylizacja [wzornictwo przemysłowe],
testowanie tekstyliów, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi architektury wnętrz, usługi projektowania, usługi projektowania
architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie planowania architektonicznego, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka],
wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe,
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo, zarządzanie projektami
architektonicznymi.
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(111) 307603
(220) 2017 09 06
(210) 476176
(151) 2018 02 01
(441) 2017 10 16
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) SALAMI KRÓLEWSKIE
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, substytuty serów.
(111) 307604
(220) 2017 09 07
(210) 476237
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) H88 SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) HEKKO
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do ), komputerowe zarządzanie plikami, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 informacja o telekomunikacji, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików
cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
42 analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna],
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi graficzne, 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 .
(111) 307605
(220) 2017 09 07
(210) 476264
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) M&W BIKE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) GULLIETA
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, ramy rowerowe, siodełka
rowerowe, akcesoria rowerowe.
(111) 307606
(220) 2017 09 08
(210) 476267
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 16
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADASEPT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji i leczenia
skóry oraz błon śluzowych, spraye antyseptyczne do stosowania
na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran i podrażnień skóry.
(111) 307607
(151) 2018 01 31

(220) 2017 09 06
(441) 2017 10 09

(210) 476304
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(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) KRÓLEWSKIE
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, białe sery (twarogi), przetworzone sery, substytuty serów, mleko, zsiadłe mleko, śmietana,
bita śmietana, napoje mleczne i na bazie mleka, kefir, jogurt, desery
mleczne i na bazie mleka, desery jogurtowe, desery na bazie sztucznego mleka, puddingi mleczne i na bazie mleka, koktajle mleczne
i na bazie mleka, serwatka, maślanka, jaja, oleje i tłuszcze jadalne,
masło, koncentraty masła, krem na bazie masła, margaryna, jadalne
mieszanki tłuszczowe, pasty zawierające tłuszcze do kanapek, pasty
mleczne i na bazie mleka do smarowania, produkty serowarskie, dania gotowe sporządzone na bazie sera, mieszanki serowe, przekąski
na bazie mleka, tzatziki, zabielacze mleczne do napojów.
(111) 307608
(220) 2017 09 13
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) DUCHNOWSKI PIOTR, Sztum, PL.
(540) CH Cream Hurt
(540)

(210) 476408

(531) 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z odzieżą,
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi importu i eksportu odzieży.
(111) 307609
(220) 2017 09 13
(210) 476413
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) OSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OSOME
(540)

(531) 27.05.17, 27.07.01
(510), (511) 18 torby, torby sportowe, torby gimnastyczne, wszystkie
te towary o przeznaczeniu sportowym, 25 odzież, koszulki, koszulki
polo, bluzy, czapki sportowe, czapki z daszkiem, wszystkie te towary o przeznaczeniu sportowym, oraz z wyłączeniem rozmiarów plus
size, tj. XL i większych.
(111) 307610
(220) 2017 09 14
(210) 476445
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Arkana Bo2look
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych.
(111) 307611
(220) 2017 09 14
(210) 476447
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Arkana Transform HA
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych.
(111) 307612
(220) 2017 09 14
(210) 476448
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Arkana Carbo V
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych.
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(111) 307613
(220) 2017 09 15
(210) 476482
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) ETC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) ZaWiSZa
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 24.07.01, 24.07.23,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice przemysłowe,
UPS, kontroler baterii, systemy sterowania, systemy nadzoru stacji,
układy pomiarów energii.
(111) 307614
(220) 2017 09 15
(210) 476489
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 16
(732) GRABOWSKA IWONA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
MALUTKOWO, Kraków, PL.
(540) Malutkowo
(510), (511) 41 prowadzenie przedszkola, nauczanie, 43 prowadzenie placówek opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi
(żłobki).
(111) 307615
(220) 2017 08 21
(210) 475546
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) POLAND FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno, PL.
(540) PF NUTRITION
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy
diety.
(111) 307616
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) GEOPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) geopartner
(540)

(210) 476611

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 badania techniczne, doradztwo techniczne, badania
geologiczne, badania hydrologiczne, badania geofizyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, analizy dotyczące poszukiwania
pokładów roponośnych.
(111) 307617
(220) 2017 09 18
(210) 476612
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) GEOPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GEOPARTNER
(510), (511) 42 badania techniczne, doradztwo techniczne, badania
geologiczne, badania hydrologiczne, badania geofizyczne dla prze-
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mysłu naftowego, gazowego i górnictwa, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, analizy dotyczące poszukiwania
pokładów roponośnych.

(111) 307618
(220) 2017 09 19
(210) 476682
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NEVADA
(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) 307619
(220) 2017 10 13
(210) 477691
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 13
(732) ROGOWSKI JACEK ROGAL, Prudnik, PL.
(540) RGL
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby sportowe, torby na kółkach, torby turystyczne, plecaki, saszetki biodrówki.
(111) 307620
(220) 2017 09 22
(210) 476800
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Polpharma. Od cząsteczki do apteczki.
(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.

Nr 7/2018

(111) 307623
(220) 2017 10 10
(210) 477502
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Gucio serek
naturalny Nowa Receptura Bez syropu glukozowo-fruktozowego
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, żółty, czerwony,
pomarańczowy, zielony, biały, brązowy, czarny
(531) 03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 11.01.02, 08.03.25, 25.01.19,
26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(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.
(111) 307624
(220) 2017 10 10
(210) 477504
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Gucio serek
waniliowy Nowa Receptura Bez syropu glukozowo-fruktozowego
(540)

(111) 307621
(220) 2017 10 03
(210) 477237
(151) 2018 03 12
(441) 2017 11 20
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Magia wycinania
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
28 gry i zabawki.
(111) 307622
(220) 2017 10 10
(210) 477499
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Gucio
serek brzoskwiniowy Nowa Receptura Bez syropu glukozowofruktozowego
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, żółty, czerwony,
pomarańczowy, zielony, brązowy, czarny, biały
(531) 03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 05.03.11, 05.03.15, 05.07.14,
08.03.25, 25.01.19, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(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.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, żółty, czerwony,
pomarańczowy, zielony, biały, brązowy, czarny
(531) 03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 05.05.19, 08.03.25, 25.01.19,
26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(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) 307625
(220) 2010 02 19
(210) 366556
(151) 2018 02 19
(441) 2010 05 24
(732) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) KOD PIĘKNOŚCI
(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
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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) 307626
(220) 2010 06 04
(210) 371201
(151) 2018 02 19
(441) 2010 09 13
(732) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) INNOVATION! EVELINE COSMETICS MAGIE D`ORCHIDÉE
ORCHIDÉE + Acide Hyaluronique
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy, złoty, biały, niebieski,
pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 05.05.15, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kremy, 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, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, 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 twarzy i oczu, środki przeznaczone do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 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.
(111) 307627
(220) 2011 02 24
(210) 381826
(151) 2018 02 19
(441) 2011 06 06
(732) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) EVELINE COSMETICS pure control S.O.S.
(540)
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do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 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: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele,
kremy, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi klinik kosmetycznych.

(111) 307628
(220) 2011 02 24
(210) 381828
(151) 2018 02 19
(441) 2011 06 06
(732) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) EVELINE COSMETICS
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały, złoty, srebrny, czarny
(531) 19.03.15, 19.03.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kremy, 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, perfumy wody toaletowe
i kolońskie, 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 twarzy i oczu, środki przeznaczone do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 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: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele,
kremy, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi klinik kosmetycznych.
(111) 307629
(220) 2011 02 24
(210) 381829
(151) 2018 02 19
(441) 2011 06 06
(732) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) EVELINE COSMETICS
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, srebrny
(531) 19.03.25, 19.07.26, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kremy, 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, perfumy wody toaletowe
i kolońskie, 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 twarzy i oczu, środki przeznaczone do ust, środki

Kolor znaku: biały, złoty, czerwony
(531) 19.03.09, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 kremy, 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, perfumy wody toaletowe
i kolońskie, 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 twarzy i oczu, środki przeznaczone do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 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: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele,
kremy, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi klinik kosmetycznych.

(111) 307630
(220) 2012 10 30
(210) 406386
(151) 2017 07 14
(441) 2013 02 18
(732) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Fakt.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, szary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 nośniki obrazu, nośniki dźwięku, DVD, urządzenie audiowizualne i fonograficzne publikacje i bazy danych zapisane na nośnikach magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych,
16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki,
druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły
i materiały piśmienne, broszury, poradniki, mapy, atlasy, 35 redagowanie tekstów reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie sporządzania statystyk, przeprowadzanie
badań rynkowych i sondaży opinii publicznej, agencje informacyjne
i agencje prasowe, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy
sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich jak telefony,
laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru informacji,
usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu
komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej
sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze
audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, 41 organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych, 42 usługi projektowania i utrzymywania portalu internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, tworzenie
platform internetowych .
(111) 307631
(220) 2012 03 14
(210) 398006
(151) 2018 01 31
(441) 2012 06 18
(732) BRZESKA KATARZYNA, Granica, PL.
(540) KOZIOŁKI
(510), (511) 41 nauczanie przedszkolne, kształcenie przedszkolne,
rozrywka dla dzieci świadczona w zakresie działalności przedszkolnej, usługi przedszkoli, usługi edukacyjne w zakresie wychowania
przedszkolnego i nauczania początkowego, organizowanie zabaw
dla dzieci, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowych, prowadzenie kursów edukacyjnych oraz kursów językowych
dla dzieci, usługi w zakresie sal zabaw dla dzieci, 43 usługi w zakresie
żłobków, 45 opieka nad dziećmi.
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(111) 307632
(220) 2012 10 30
(210) 406387
(151) 2017 03 09
(441) 2013 02 18
(732) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FAKT
(510), (511) 35 redagowanie tekstów reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie sporządzania statystyk,
przeprowadzanie badań rynkowych i sondaży opinii publicznej,
agencje informacyjne i agencje prasowe, 38 przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań
video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające
na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie
elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez
sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie
on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie
baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 42 usługi projektowania i utrzymywania portalu internetowego, usługi w zakresie
tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych .
(111) 307633
(220) 2013 01 25
(210) 409654
(151) 2018 02 08
(441) 2013 05 13
(732) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH.
(540) SPRAGNIENI ŻYCIA, NATURALNIE
(510), (511) 30 kawa, ekstrakty kawy, preparaty i napoje na bazie
kawy, kawa mrożona, substytuty kawy, ekstrakty z substytutów kawy,
preparaty i napoje na bazie substytutów kawy, cykoria, herbata, ekstrakty herbaty, preparaty i napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, preparaty na bazie słodu do celów spożywczych, kakao oraz
preparaty i napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby czekoladowe,
preparaty i napoje na bazie czekolady, 32 woda niegazowana, woda
musująca lub gazowana, woda źródlana, woda mineralna, woda aromatyzowana, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki
owocowe i jarzynowe, nektary, lemoniady, napoje gazowane i inne
napoje bezalkoholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych (z wyłączeniem olejków
eterycznych), mleczne napoje sfermentowane, napoje na bazie soi,
napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne.
(111) 307634
(220) 2014 01 10
(210) 423520
(151) 2017 06 01
(441) 2014 04 28
(732) GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radymno, PL.
(540) GEO
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących: paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje
opałowe, oleje przemysłowe, biopaliwa, oleje silnikowe, paliwa lotnicze, smary] w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów takich jak: paliwa, gazy
płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje
przemysłowe, biopaliwa, oleje silnikowe, paliwa lotnicze, smary usługi związane z prowadzeniem hurtowni: paliw, olejów, gazów płyn-
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nych, 37 informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń
testujących, tankowanie pojazdów, stacje obsługi (stacje benzynowe), usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów
[tankowanie i obsługa], usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie],
usługi stacji obsługi samochodów, usługi tankowania paliwa do pojazdów, wynajem narzędzi budowlanych, usługi myjni pojazdów.

(111) 307635
(220) 2014 05 12
(210) 428482
(151) 2018 02 21
(441) 2014 09 01
(732) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
W GOLENIOWIE, Goleniów, PL.
(540) Smakuś SKLEPY PIEKARNICZO-CUKIERNICZE
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich].
(111) 307636
(220) 2014 05 12
(210) 428547
(151) 2018 02 21
(441) 2014 09 01
(732) HILDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) POLSKA WÓDKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 35 promocja sprzedaży napojów alkoholowych (oprócz
piwa) dla osób trzecich, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
pokazy i wystawy napojów alkoholowych w celach handlowych lub
reklamowych, usługi importowo-eksportowe w zakresie obrotu napojami alkoholowymi (oprócz piwa), rozpowszechnianie materiałów
reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, plakaty, gadżety reklamowe.
(111) 307637
(220) 2014 07 08
(151) 2018 02 20
(441) 2014 10 27
(732) MOŹDZIERSKI ZBIGNIEW, Opole, PL.
(540) BAŁKANICA
(540)

(210) 430915

(531) 22.01.06, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, hotele, motele, pensjonaty,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, spotkania, mityngi, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub
studiów filmowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
naczyń szklanych.
(111) 307638
(220) 2014 10 08
(210) 434240
(151) 2018 01 31
(441) 2015 01 19
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Stylowe ZAKUPY!
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(540)

Kolor znaku: fiolletowy, jasnoróżowy, żółty, niebieski,
jasnozielony, ciemnoróżowy, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 10.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty do użytku osobistego,
mydła, preparaty do golenia, jonon, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, woda lawendowa, lotony do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe,
mleczko kosmetyczne, olejek migdałowy, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, olejek lawendowy, olejek różany, ołówki do brwi,
produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
po goleniu, pomadki do ust, puder do makijażu, tusze do rzęs, rzęsy
sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony,
szminki, sztuczne paznokcie, woda toaletowa, woda kolońska, woda
zapachowa, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, farby do włosów, lakiery do włosów, żele
do wybielania zębów, 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe,
dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów
medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony
taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii
bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy
komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stale dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji,
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądar-
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kę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania
programów telewizyjnych, nagrane programy / audycje telewizyjne,
nagrane programy / audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, 14 agaty, amulety, biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki,
broszki, chronografy, chronometry, diamenty, dzieła sztuki z metali
szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, kamienie półszlachetne,
kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, łańcuszki, łańcuszki
do zegarków, medaliony, medale, monety, naszyjniki, obrączki, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z bursztynu, ozdoby z kości słoniowej, ozdoby
ze srebra, pallad, perły, popiersia z metali szlachetnych, posągi / posążki z metali szlachetnych, spinki do krawatów, spinki do mankietów,
szpilki, szpilki do krawatów, sztabki metali szlachetnych, zegarki, zegary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa
krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 25 berety, bielizna damska, bielizna osobista,
biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, chusty, cylindry, czapki, drewniaki, dżerseje, espadryle, etole, fulary, garnitury, getry, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, mantyle, mitry, mundury,
nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne i sportowe, odzież, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle, paski, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, pończochy, prochowce, pulowery,
rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, togi, T-shirty, żakiety pikowane, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji
internetowych towarów takich jak: antyperspiranty, dezodoranty
do użytku osobistego, mydła, preparaty do golenia, jonon, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, woda lawendowa, lotony do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe, mleczko kosmetyczne, olejek migdałowy, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, olejek lawendowy, olejek różany, ołówki do brwi, produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, puder do makijażu,
tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, szampony, szminki, sztuczne paznokcie, woda toaletowa, woda
kolońska, woda zapachowa, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, farby do włosów, lakiery do włosów, żele do wybielania zębów, jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku,
dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze
kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji,
plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom
telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybra-
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nych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonu komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji,
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania
programów telewizyjnych, nagrane programy / audycje telewizyjne,
nagrane programy / audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD oraz jak: agaty, amulety, biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki do zegarków,
breloczki, broszki, chronografy, chronometry, diamenty, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, łańcuszki,
łańcuszki do zegarków, medaliony, medale, monety, naszyjniki, obrączki, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z bursztynu, ozdoby z kości słoniowej, ozdoby ze srebra, pallad, perły, popiersia z metali szlachetnych,
posągi / posążki z metali szlachetnych, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, szpilki, szpilki do krawatów, sztabki metali szlachetnych, zegarki, zegary oraz jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami,
rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety
architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, i takich jak: berety, bielizna damska,
bielizna osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony, bryczesy,
buty, chusty, cylindry, czapki, drewniaki, dżerseje, espadryle, etole, fulary, garnitury, getry, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki,
kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, mantyle,
mitry, mundury, nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne i sportowe,
odzież, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle, paski, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy,
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, togi,
T-shirty, żakiety pikowane, usługi agencji eksportowo-importowej,
usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania
sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności
handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej,
informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, kompu-
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terowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli / modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi
w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych
i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów / audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
36 usługi agencji badających zdolność kredytową, analizy finansowe,
usługi w zakresie tzw. home banking, operacje bankowe, emisja bonów wartościowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja
kart kredytowych, factoring, informacja finansowa, informacja bankowa, operacje finansowe, operacje walutowe, usługi finansowe, notowania giełdowe, lokaty kapitałowe, inwestycje kapitałowe, obsługa
kart debetowych, obsługa kart kredytowych, maklerstwo, pośrednictwo giełdowe, usługi powiernicze, finansowanie pożyczek, operacje
w zakresie rozrachunkowości finansowej, transakcje finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, wycena finansowa, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne,
usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów /audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy / widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia
komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kom¬putera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych
i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć
światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu,
usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakre-
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sie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów
i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów / audycji z udziałem interaktywnym widzów
/ słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez
rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym
organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie
wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną
środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje
opro¬gramowania komputerowego, programowanie komputerowe,
konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie
ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej,, 44 usługi stylistów,
usługi w zakresie tworzenia oraz kreowania wizerunku i stylu, usługi
doradztwa w zakupach, doradztwo w zakresie modelowania sylwetki,
pielęgnacji urody, stosowania preparatów i produktów kosmetycznych, manicure, masaż, usługi fryzjerskie, implantacja włosów, usługi
wizażu, salony piękności, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi,
tatuowanie, informacja o wymienionych usługach.

(111) 307639
(220) 2014 10 08
(210) 434243
(151) 2018 02 02
(441) 2015 01 19
(732) EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) MY BUBBLE
(540)

(531) 19.03.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki do puszczania baniek mydlanych.
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(111) 307640
(220) 2015 04 20
(210) 441577
(151) 2018 03 07
(441) 2015 08 03
(732) BEL LIGHT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BELLIGHT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, 21 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.
(111) 307641
(220) 2015 06 23
(151) 2018 03 12
(441) 2015 10 12
(732) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) OSHEE
(540)

(210) 443936

(531) 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje
izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne.
(111) 307642
(220) 2015 06 30
(151) 2017 05 10
(441) 2015 10 12
(732) FUNDACJA STOMALIFE, Warszawa, PL.
(540) STOMAlife
(540)

(210) 444246

Kolor znaku: jasnozielony, różowy, biały
(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 majtki higieniczne, balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże higieniczne i opatrunkowe, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, tkaniny chirurgiczne, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, majtki higieniczne dla
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, gąbka do ran, preparaty przeciw moczeniu
się, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne,
10 aparaty i instrumenty urologiczne, urynały, baseny sanitarne,
cewniki, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 16 afisze, plakaty, albumy, bilety, broszury, drukowane
publikacje, usługi w zakresie przeglądu prasy, usługi reklamowe,
formularze, gazety, kalendarze, materiały drukowane, materiały piśmienne, ulotki, wydruki graficzne, diagramy, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych, marketing, opinie (sondaże), handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów,
druków, próbek, projektowanie materiałów reklamowych, reklama,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowa-
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nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama billboardowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy telewizyjne,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy radiowe, przygotowywanie
reklam prasowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
telefoniczne udzielanie informacji, zestawienia statystyczne, 41 organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, fotografie, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, edukacja, pisanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów
innych niż reklamowe, informacja o edukacji, informacja o rekreacji,
kształcenie praktyczne, 44 opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska,
medyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi telemedyczne, ośrodki zdrowia.

(111) 307643
(220) 2015 06 30
(151) 2017 05 10
(441) 2015 10 12
(732) FUNDACJA STOMALIFE, Warszawa, PL.
(540) STOMAlife ODKRYJ STOMIĘ
(540)

(210) 444248

Kolor znaku: jasnozielony, różowy, biały, szary
(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 majtki higieniczne, balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże higieniczne i opatrunkowe, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, tkaniny chirurgiczne, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, majtki higieniczne dla
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, gąbka do ran, preparaty przeciw moczeniu
się, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne,
10 aparaty i instrumenty urologiczne, urynały, baseny sanitarne,
cewniki, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 16 afisze, plakaty, albumy, bilety, broszury, drukowane
publikacje, usługi w zakresie przeglądu prasy, usługi reklamowe,
formularze, gazety, kalendarze, materiały drukowane, materiały piśmienne, ulotki, wydruki graficzne, diagramy, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych, marketing, opinie (sondaże), handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów,
druków, próbek, projektowanie materiałów reklamowych, reklama,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama billboardowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy telewizyjne,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy radiowe, przygotowywanie
reklam prasowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
telefoniczne udzielanie informacji, zestawienia statystyczne, 41 organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, fotografie, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, edukacja, pisanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów
innych niż reklamowe, informacja o edukacji, informacja o rekreacji,
kształcenie praktyczne, 44 opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska,
medyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi telemedyczne, ośrodki zdrowia.
(111) 307644
(220) 2015 08 27
(210) 446350
(151) 2018 05 25
(441) 2015 12 07
(732) DIB NASER, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM MEDYCZNE NASMED
(510), (511) 10 aparatura anestezjologiczna, bandaże elastyczne,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, nici chirurgiczne, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, drenujące rurki do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, elektrody do celów medycznych,
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elektrokardiografy, fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy,
gąbki chirurgiczne, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, kamery endoskopowe
do celów medycznych, kaniule, wenflony, kompresory [chirurgia],
kompresy termoelektryczne [chirurgia], lasery do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, aparaty do sztucznego oddychania, odzież kompresyjna, opaski podtrzymujące [bandaże],
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pończochy elastyczne
do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, prześcieradła
chirurgiczne, prowadnice do celów medycznych, przyrządy do cięcia
stosowane w chirurgii, aparaty radiologiczne do celów medycznych,
skalpele, sondy [chirurgia], termoelektryczne kompresy [chirurgia],
aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, aparaty i instrumenty stosowane urologii, igły do zszywania, materiały do zszywania,
pończochy przeciwżylakowe.

(111) 307645
(220) 2015 08 27
(210) 446376
(151) 2018 05 25
(441) 2015 12 07
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) FILEMON
(510), (511) 31 produkty spożywcze dla zwierząt domowych,, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla zwierząt domowych na bazie mleka,
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, kostek, pałeczek, kości, karma
w puszkach i saszetkach dla zwierząt domowych.
(111) 307646
(220) 2015 09 10
(210) 446815
(151) 2018 05 25
(441) 2015 12 21
(732) NOWAKOWSKI MICHAŁ SONTEC, Miechów, PL.
(540) SONTEC
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i silników,
regulatory [części maszyn], 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych .
(111) 307647
(220) 2015 11 19
(210) 449418
(151) 2018 01 18
(441) 2016 02 29
(732) WŁASIŃSKA KATARZYNA, Śrem, PL.
(540) FUNDACJA Dr Lucy POMOGŁEŚ MI-DZIĘKUJĘ
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, jasnoszary, ciemnoszary,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.05, 03.01.08, 02.09.01
(510), (511) 35 organizowanie aukcji publicznych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż i dystrybucja rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, akcje o charakterze promocyjnym,
tworzenie i prowadzenie banku informacji o warunkach panujących
w schroniskach dla zwierząt, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie/ch, gabinecie/ch: pożywienie dla psów, kotów, ptaków
i innych zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, balsamy do celów leczniczych i detergenty dla zwierząt, substancje i preparaty
weterynaryjne, również do leczenia ptaków i ryb, środki dezynfekcyjne, grzybobójcze, środki do zwalczania szkodników dla zwierząt
domowych, lecznicze szampony i detergenty dla zwierząt, odżywki
witaminowe (preparaty z mikroelementów) dla zwierząt, mineralne dodatki do żywności, smycze, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne,
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w szczególności na pomoc dla zwierząt domowych, psów i kotów,
41 organizowanie szkoleń dotyczących praw zwierząt i szacunku
do zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów, tresura zwierząt, 45 opieka nad zwierzętami, psami i kotami, wolontariat
jako opieka nad zwierzętami.

(111) 307648
(220) 2015 11 23
(210) 449552
(151) 2018 02 19
(441) 2016 02 29
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, 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, preparaty dozwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, dentystyczne, i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
16 gazety, czasopisma, książki, 35 reklama, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii publicznej,
prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż dla osób
trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych, usług reklamowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 komunikacja wizyjna i foniczna, usługi z zakresu nadawania programów
radiowych i telewizyjnych, 39 dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dostarczanie paczek, zaopatrzenie, dystrybucja
gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowanie imprez sportowych
oraz koncertów i spektakli, usługi z wiązane z produkcją programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe,
telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie architektoniczno-budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, administrowanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy, 44 pomoc medyczna,
szpitale, kliniki medyczne, hospicja, pomoc weterynaryjna, usługi
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, chirurgia plastyczna, salony piękności, manicure, masaż, usługi w zakresie korzystania
z łaźni, sauny, solariów, usługi optyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych, ogrodnictwo, tępienie szkodników w ogrodnictwie, rolnictwie
i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych .
(111) 307649
(220) 2015 11 24
(210) 449596
(151) 2018 03 15
(441) 2016 02 29
(732) DESIGN FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński, PL.
(540) COMBAT
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, 31 przynęty dla wędkarstwa [żywe
lub naturalne].
(111) 307650
(220) 2016 01 26
(210) 451668
(151) 2017 05 13
(441) 2016 04 25
(732) MORYC JAROSŁAW APM MORKOM, Myślenice, PL.
(540) MORKOM
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
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tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe. DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, w tym
w szczególności: akumulatory elektryczne, amperomierze, baterie
słoneczne, cewki elektryczne, druty [przewody] elektryczne, druty
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grodzie akumulatorów
elektrycznych, induktory [wzbudniki, elektryczność], instalacje elektryczne, iskrochrony, kable elektryczne, kable optyczne [światłowody], kondensatory elektryczne, kwasomierze do akumulatorów,
latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], materiały na przewody instalacji elektrycznych, mierniki czasu naświetlania [światłomierze],
mierniki [przyrządy pomiarowe], nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, obciążenia do urządzeń świetlnych, obwody
drukowane, ogniwa fotoelektryczne, ograniczniki [elektryczność],
omomierze [omometry], oporniki elektryczne [rezystory], optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], osłony
końcówek [wyjść] elektrycznych, płyty do akumulatorów elektrycznych, półprzewodniki, prostowniki prądu, przełączniki elektryczne,
przemienniki, inwertory [elektryczność], przetwornice elektryczne,
przewodniki elektryczne, przewody elektryczne: publikacje elektroniczne [moduły ładowalne|, puszki przełącznikowe [elektryczność],
reduktory [elektryczność], regulatory świateł scenicznych, skrzynki
do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze [elektryczność], styki elektryczne, styki elektryczne z metali
szlachetnych, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], transformatory
elektryczne, tworniki [elektryczność], urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność], urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, woltomierze, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki strat elektrycznych,
wskaźniki [elektryczność], wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, zaciski przewodów [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złącza [elektryczność],
złączki [elektryczność].

(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Surprise, Surprise
(510), (511) 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, prowadzenia forów,
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, 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, obsługa sal kinowych, pisanie scenariuszy,
organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, organizowanie konkursów piękności, przedstawienia teatralne,
telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, widowiska rozrywkowe,
usługi 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 .

(111) 307651
(220) 2016 01 28
(210) 451778
(151) 2018 02 20
(441) 2016 05 09
(732) SUSUŁ PIOTR UNICORN GROUP, Mogilany, PL.
(540) Unicorn Audio Vacuum Tube Technology
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(531) 04.03.09, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.04
(510), (511) 35 usługa sprzedaży w sklepie oraz w sklepie internetowym następujących towarów: kondycjonery prądu, stabilizatory prądu, kable zasilające, kable łączące źródła muzyki ze wzmacniaczami
dźwięku, kable światłowodowe łączące źródła muzyki ze wzmacniaczami dźwięku, kable głośnikowe, wzmacniacze, przedwzmacniacze,
końcówki mocy, lampy elektronowe, gniazda i wtyczki prądu elektrycznego, gniazda audio, transformatory zasilające i głośnikowe,
obudowy, szafki głośnikowe, stoliki antywibracyjne pod kolumny
i zestawy głośnikowe, zestawy audio do montażu.
(111) 307652
(151) 2018 03 01

(220) 2016 02 11
(441) 2016 05 23

(210) 452282

(111) 307653
(220) 2016 02 24
(151) 2018 02 22
(441) 2016 06 06
(732) ABASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) dataCPU
(540)

(210) 452728

(111) 307654
(220) 2016 03 01
(210) 453033
(151) 2018 03 02
(441) 2016 06 06
(732) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) DURATOP PRO
(510), (511) 6 armatura do przewodów metalowa, bramy metalowe,
drzwi metalowe, blacha, boazeria metalowa, drut metalowy, kształtowniki, drut zbrojeniowy, dachówki metalowe, pokrycia dachów
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, rynny
metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, maszty i słupy
metalowe, sufity metalowe, okna metalowe, drobnica żelazna, liny
metalowe, okucia budowlane metalowe, okucia metalowe do mebli,
kable metalowe, łaty metalowe, osprzęt metalowy do elementów
budowlanych z ceramiki i z tworzywa sztucznego, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, przewody
instalacyjne rozgałęźne metalowe, przewody wodociągowe metalowe, przewody do drenażu metalowe, rury i rurki metalowe, rolety
zewnętrzne metalowe, taśmy żelazne, wyroby ślusarskie, zbrojenia
betonu metalowe, podłogi metalowe, 19 azbestocement, beton, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, cement, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty cementowe,
cegły, drewno budowlane, drewno na profile, drewno obrobione,
budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, nadproża niemetalowe, dachówki niemetalowe, gips, glina,
glina do wyrabiania: cegieł, dachówek, kafli, glina garncarska, gonty
niemetalowe, granit, gzymsy niemetalowe, kamień, kamień budowlany, kafle, krokwie dachowe, materiały ognioodporne niemetalowe,
mozaika dla budownictwa, obudowy kominowe, płatwy (dachówki),
płyty faliste, włókno cementowe, pokrycia ścian niemetalowe, płyty
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konstrukcyjne niemetalowe, płyty niemetalowe, pokrycia dachów
drenażowe niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, sklejka, surowiec ceramiczny,
szamota, szkło budowlane, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane,
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, dachówki cementowe,
pręty zbrojeniowe niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie budownictwa, naprawy
budynków, części budynków, dachów, pokryć dachowych, usługi
budowlano-remontowe w zakresie: budynków, robót wykończeniowych, suchej zabudowy wnętrz, montażu stolarki budowlanej, robót
posadzkarskich, lakierowanie, malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewcze lub dekarstwo, budowa domów, pawilonów i sklepów
targowych, nadzór budowlany, informacja budowlana, instalowanie
drzwi i okien, budownictwo mieszkaniowe, hotelowe i przemysłowe, budowa i naprawa magazynów, rozbiórka budynków, układanie
nawierzchni drogowych, usługi w zakresie wiercenia studni, usługi
zabezpieczania budynków przed wilgocią podczas ich budowy,
izolowanie budynków, usługi instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, usługi pomocnicze w budownictwie, instalacja i naprawy maszyn, wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 307655
(220) 2016 03 16
(151) 2018 02 20
(441) 2016 06 20
(732) CIERPIAŁ MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) zdrojowisko.pl
(540)

(210) 453737

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.13.25, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośredniczenie w sprzedaży całych pakietów z noclegiem i wyżywieniem na czas pobytu, pośredniczenie w sprzedaży
pobytów medycznych, leczniczych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych
w uzdrowiskach, sanatoriach, klinikach, medical spa.
(111) 307656
(220) 2016 03 31
(151) 2017 05 26
(441) 2016 07 04
(732) MP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski, PL.
(540) Novelle
(540)

(210) 454342

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 03.07.13, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta warzywna], aloes spożywczy bulion,
koncentraty na bulion, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane,
chipsy odtłuszczone, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane,
daktyle, dżemy, fasolka konserwowa flaki, galaretki, jadalne grzyby konserwowane, homary nieżywe hummus [pasta z ciecierzycy],
przetworzona ikra rybia, dżem imbirowy, zupy jarzynowe (przetwory), kandyzowane owoce, kawior, kiszone warzywa [kimchi], masło
kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koncentraty bulionu,
koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony,
korniszony z jarzynami w occie, krewetki [nieżywe], krewetki mrożone [nieżywe], kumys [napój mleczny], langusty nieżywe, owoce
lukrowane, łosoś martwy, małże [nieżywe], małże jadalne nieżywe,
marmolada, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owocowy, mięso, ekstrakty
mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko proteinowe, mleko ryżowe [substytut mleka], mleko sojowe [namiastka mleka], mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona spożywcze,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
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olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy, oleje jadalne, oliwki konserwowane, olej z orzechów palmowych [żywność],
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi
nieżywe, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki
owocowe, sałatki owocowe, pestki słonecznika, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa], raki nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, ser, olej sezamowy, skorupiaki nieżywe,
smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza,
solone mięso, solone ryby, sos żurawinowy [kompot], szynka, śledzie martwe, tahini [pasta z ziarna sezamowego], pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk martwy,
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone,
warzywa w puszkach, sałatki warzywne, pasztet z wątróbki, wędliny,
wieprzowina, wiórki kokosowe, opiekane wodorosty, zupy, składniki
do sporządzania zup, zupy jarzynowe (przetwory), 30 anyż, preparaty jako aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, batony lukrecjowe
[cukiernictwo], biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], budyń ryżowy,
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow
[przyprawa], chutney [gęsty sos przyprawa], ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, napoje na bazie czekolady, dekoracje cukiernicze do ciast,
gałka muszkatołowa, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik
kukurydziany, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbatniki
imbirowe, pieczywo (piernik), kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, karmelki [cukierki], kasza owsiana, mąka owsiana grubo
zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty
roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup [sos], kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kisze,
kluski, krakersy, mąka kukurydziana, kuskus [kasza], lody spożywcze
w proszku, lukier do ciast lukrecja [cukiernictwo], majonezy, makaron
rurki, makaron wstążki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony,
marcepan, marynaty, mączne ciasta, potrawy na bazie mąki, mąka
gorczycowa, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy, pasta z migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele,
woda morska do gotowania, 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, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane,
pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pastylki [cukierki], paszteciki, pesto, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz [przyprawy], pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki kukurydziane,
pomadki [cukierki], sosy z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, lody spożywcze w proszku, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
przyprawy, puddingi, relish jako sos przyprawowy na bazie owoców
lub warzyw, 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,
słodycze, słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne
na choinki, słodziki naturalne, pasta z soji [przyprawy], mąka sojowa,
sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, spaghetti, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy, tabule [sałatka z kuskus], tako, tapioka, tarty z owocami, tortille,
wanilia [aromat], wareniki [pierogi z nadzieniem], wermiszel, woda
morska do gotowania, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas,
zaczyn, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, zioła konserwowane
[przyprawy], esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje
aromatyczne, żywność na bazie mąki, 33 alkohol ryżowy, ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, aperitify, arak,
brandy, curacao [likier], destylowane napoje alkoholowe, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], kirsz [alkohol
na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane, napo-
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je alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem,
piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake.
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(540)
(540)

(111) 307657
(220) 2016 04 06
(210) 454501
(151) 2018 02 21
(441) 2016 07 18
(732) CHOLEWA ROBERT, Warszawa, PL.
(540) Xperience Events
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, wypożyczanie samolotów,
transport podróżnych, transport powietrzny, rezerwacja podróży,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja miejsc na podróże, rezerwacja transportu, transport pasażerski, turystyka, 43 rezerwacja miejsc
w hotelach.
(111) 307658
(220) 2016 04 11
(210) 454652
(151) 2018 02 21
(441) 2016 07 18
(732) ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, PL.
(540) ANRO od 1985
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 6 znaki drogowe nieświecące: tablice sygnalizacyjne
nieświecące i niemechaniczne metalowe, tabliczki identyfikacyjne
metalowe, taśmy stalowe, barierki bezpieczeństwa, barierki ochronne metalowe, skrzynki metalowe, kłódki, 9 znaki drogowe święcące
lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, szyldy mechaniczne, szyldy święcące,
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, bilety, katalogi, wydruki
graficzne, 17 plomby, 20 tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tablice ogłoszeniowe, pachołki drogowe z tworzyw sztucznych, taśmy
ostrzegawcze z tworzyw sztucznych, 40 usługi drukowania, druk sitowy, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów m.in. wykrojów
i rysunków, frezowanie, grawerowanie, introligatorstwo.
(111) 307659
(220) 2016 04 11
(210) 454658
(151) 2018 02 20
(441) 2016 07 18
(732) LIKI MOBILE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) Liki
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 307660
(220) 2016 04 18
(210) 455108
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE, Kraków, PL.

Kolor znaku: złoty, srebrny
(531) 03.07.03, 03.07.21, 03.07.24, 14.01.13, 24.09.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwarele, akwaforty, albumy, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, biuletyny
informacyjne, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki
rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, kartki okolicznościowe
na zawiadomienia i podziękowania, katalogi, kokardy papierowe,
komiksy, książki, litografie, obrazy oprawione lub nie, mapy, mapy
geograficzne, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, modele i makiety architektoniczne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, obrazy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oleodruki, ołówki, oprawy, papier, papier do pakowania, papier do pisania,
papier do zawijania, plany, portrety, prospekty, przybory do pisania,
publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, rozaria domowe, rozkłady, drukowane repertuary godzinowe,
rysunki, serwetki stołowe papierowe, zaproszenia, serwety na stół
papierowe, szablony, śpiewniki, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe,
wydruki graficzne, pieczęcie, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania opinii
publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków,
prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, pokazy towarów, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama społeczna, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie kampanii społecznych promujących postawy patriotyczne, polskie dziedzictwo
narodowe oraz tradycje historyczne, wynajmowanie nośników reklamowych, promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja
sportu i zdrowego trybu życia, promocja inicjatyw i działań na promocji postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego
oraz tradycji historycznych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności społecznej, prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego
z książkami, odzieżą, gadżetami reklamowymi, artykułami sportowymi, płytami CD, usługi marketingowe, usługi public relations, zarządzanie stowarzyszeniem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku stowarzyszeń i fundacji, zarządzanie w działalności handlowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, 36 usługi finansowe, usługi operacji finansowych, usługi
transakcji finansowych, usługi elektronicznego transferu kapitału,
usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków
finansowych w zakresie działalności na rzecz na promocji postaw
patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji
historycznych, organizowanie środków finansowych w zakresie dzia-

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

łalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej i sportu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność edukacyjna,
kulturalna, oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu, dobroczynności
i kultu religijnego, usługi bibliotek, działalność sportowa, doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, usługi doradztwa
zawodowego, informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie
i obsługa konferencji i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji i rozrywki, kształcenie praktyczne, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie obozów artystycznych, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
reporterskie, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie książek i czasopism,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, działalność społeczna
w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych, produkcja filmów i programów oświatowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie
akcji edukacyjno-rozrywkowych mających na celu promocję postaw
patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji
historycznych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych
oraz kulturalnych mających na celu promocję tradycji i historii, organizowanie loterii, organizowanie występów artystycznych i spotkań
autorskich, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
zawodów strzeleckich, organizowanie szkoleń strzeleckich, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie warsztatów teatralnych, usługi
klubów zdrowia, kultura fizyczna, nauczanie korespondencyjne,
usługi obozów wakacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli i widowisk muzycznych, impresariat,
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, realizacja
spektakli, rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi dystrybucji biletów, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi szkół, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie
sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, usługi klubów sportowych, organizowanie i prowadzenie sekcji i szkółek sportowych,
usługi trenerów sportowych, usługi prowadzenia zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży, usługi wydawnicze, wystawy muzealne, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów muzealnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, organizowanie wystaw muzealnych.

(111) 307661
(220) 2016 05 23
(151) 2018 02 21
(441) 2016 07 04
(732) QUEST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, PL.
(540) QUEST FOOD
(540)

(210) 456873

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, oleje i tłuszcze jadalne, 31 produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 307662
(151) 2017 02 09

(220) 2016 07 27
(441) 2016 09 12

(210) 459606
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(732) PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PRESTO
(540)

Kolor znaku: brązowy, kremowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne usługi cateringowe.
(111) 307663
(220) 2016 07 28
(151) 2018 02 23
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOJA Biedronka na co dzień
(540)

(210) 459710

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 03.13.09, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, 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,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe osób trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z żywnością, kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem,
zegarkami, kwiatami, materiałami piśmiennymi, meblami, oświetleniem, biżuterią, tkaninami, drukami, tytoniem, grami i zabawkami,
akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi, produktami
delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami
toaletowymi, materiałami artystycznymi, instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi, napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi, preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami metalowymi, treściami
rejestrowanymi, suplementami diety produktami dietetycznymi,
wyposażeniem domu. preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi, zastawą stołową, sprzętem sportowym, dekoracjami
świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami
kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, słodyczami,
owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza, urządzeniami
nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami medycznymi, sprzętem ogrodniczym, sprzętem
do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt, jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia,
artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami jubilerski-
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mi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi, sprzętem
do przyrządzania żywności, preparatami do pielęgnacji zwierząt,
urządzeniami do pomiaru czasu, preparatami do produkcji napojów,
przyborami higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami do stosowania z tytoniem, środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi, maszynami
do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby, chemikaliami stosowanymi
w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania, żywnością dla
niemowląt, artykułami dla dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektrycznym stosowanym w gospodarstwie domowym, chemikaliami do użytku domowego, kosmetykami, perfumami, środkami
do czyszczenia zębów, paliwami, środkami odkażającymi., 36 emisja
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi.

(111) 307664
(220) 2016 11 24
(210) 464301
(151) 2018 03 15
(441) 2017 02 13
(732) JAŚKIEWICZ MAŁGORZATA FENIX EXPRESS, Łódź, PL.
(540) KEBAP FENIX EXPRESS
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Zagęszczone sosy pomidorowe, sosy (dipy), Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Dipy, Dipy na bazie produktów
mlecznych, Dipy serowe, Hummus, Hummus [pasta z ciecierzycy],
Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki
z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki składające się
głównie z substytutów mięsa, Gotowe dania z mięsa, Frytki, Frytki
ziemniaczane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso mrożone, Mięso solone, Mięso świeże, Sałatki warzywne, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki gotowe, Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), Befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), Buliony, Burgery, Chili con carne
(chili z mięsem), Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Potrawy mięsne gotowane,
Wieprzowina, Wołowina, 30 Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej
z serem], Enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona
ostrą papryką), Bułki, Bułki chrupiące, Chleb i bułki, Duże miękkie
bułki, Burrito, Dania gotowe zawierające makaron, Dania na bazie
ryżu, Drób w cieście, Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski
na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli,
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Zawijana kanapka typu wrap, Tortille, Warzywa w cieście., 35 Reklama, Usługi marketingowe, Publikacja wyrobów drukarni (także
w postaci elektronicznej) do celów reklamowych, Usługi handlu hurtowego i detalicznego, również przez internet, w zakresie sprzedaży
takich towarów, jak artykuły kuchenne, przyrządy kuchenne, przybory kuchenne, naczynia stołowe, artykuły wyposażenia i dekoracji wnętrz, żywność i napoje, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
mlecznymi, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Snack-bary,
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Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach wystawienniczych, Usługi barowe, Usługi kateringowe,
Usługi kateringowe obwoźne, Usługi mobilnych restauracji, 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 w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi snack-barów..

(111) 307665
(220) 2017 05 07
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) ŁABNO TOMASZ, Tarnów, PL.
(540) Baby.pl
(540)

(210) 471278

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 24.17.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu odleżyn, prześcieradła ochronne, poduszki
ortopedyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
20 materace, poduszki, meble, łóżeczka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, pościel dla niemowląt
[inna niż bielizna pościelowa], maty do przebierania dzieci, kojce dla
niemowląt, przewijaki, poduszki ciążowe, poduszki do siedzenia,
poduszki do karmienia niemowląt, nakładki na materace, przyrządy do kąpieli-leżaczki, 21 materacyki z gąbki do kąpieli niemowląt,
gąbki toaletowe, gąbki do pielęgnacji (ciała, dzieci), akcesoria do pielęgnacji dzieci, wanienki dla niemowląt, gąbki z frotką do mycia
ciała, 24 ochraniacze na materace, koce do łóżeczek dziecięcych,
koce na materace, baldachimy, kołdry, rękawice do mycia frotowe,
rękawice do mycia gąbkowe, 25 okrycia kąpielowe, 28 zabawki dla
dzieci i niemowląt, zabawki edukacyjne, zabawki do wanny, maty
do zabawy dla dzieci, 35 internetowy punkt informacyjny dla rodziców, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, sprzedaży on-line/sklepu internetowego artykułów dla dzieci, niemowląt
i kobiet obejmujących: materace do spania, nakładki na materace,
poduszki anatomiczne, poduszki do karmienia, poduszki ciążowe,
akcesoria do pielęgnacji i kąpieli, rękawice do kąpieli, gąbki kąpielowe, myjki frotowe, materace do kąpieli, siedziska do kąpieli z gąbki,
maty do przewijania, meble dziecięce z miękkich tworzyw, łóżeczka,
pościel, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu odleżyn,
prześcieradła ochronne, poduszki ortopedyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, zabawki, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów w celach reklamowych lub handlowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zaopatrzenie osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw), handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych lub poprzez
Internet.
(111) 307666
(220) 2017 05 31
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ENSILAGE
(540)

(210) 472382

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 substancje chemiczne do stosowania jako dodatki
do kiszonki, mieszanki koncentratów bakteryjnych jako dodatki
do kiszonki [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego],
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze.
(111) 307667
(151) 2018 03 16

(220) 2017 08 11
(441) 2017 10 09

(210) 475268
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(732) Jędrzejak Jakub Michał, Praszka, PL.
(540) QUBUS GROUP
(510), (511) 41 obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja
atrakcji na obozach letnich, organizacja zajęć, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, zapewnianie zajęć
rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, wystawianie spektakli na żywo, organizacja i prowadzenie balów, publikacja czasopism,
publikowanie książek.
(111) 307668
(220) 2017 08 11
(210) 475270
(151) 2018 03 16
(441) 2017 10 09
(732) Jędrzejak Jakub Michał, Praszka, PL.
(540) QUATRONUM
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy letnie
[rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich,
organizacja zajęć, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć
kulturalnych.
(111) 307669
(220) 2017 08 11
(210) 475272
(151) 2018 03 16
(441) 2017 10 09
(732) Jędrzejak Jakub Michał, Praszka, PL.
(540) GWIEZDNA AKADEMIA
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy letnie
[rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich,
organizacja zajęć, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć
kulturalnych.
(111) 307670
(220) 2017 08 11
(210) 475273
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 13
(732) Jędrzejak Jakub Michał, Praszka, PL.
(540) SZKOŁA CZARODZIEJÓW
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy letnie
[rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich,
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organizacja zajęć, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć
kulturalnych.

(111) 307671
(220) 2017 08 11
(210) 475274
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 13
(732) Jędrzejak Jakub Michał, Praszka, PL.
(540) SZKOŁA TROPICIELI
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, organizacja wycieczek, prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 obozy letnie
[rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich,
organizacja zajęć, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć
kulturalnych.
(111) 307672
(220) 2017 09 17
(210) 476545
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, PL.
(540) windler
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
(111) 307673
(220) 2017 09 19
(210) 476658
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Good look bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 307674
(220) 2017 09 19
(210) 476660
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Hallo Bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
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(111) 307675
(220) 2017 09 19
(210) 476662
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Fantastic bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 307676
(220) 2017 09 26
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) FIRMA HANDLOWA KOKOŚ, Mokrzyska, PL.
(540) ALKANDORA FASHION SHIRTS
(540)
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polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja
budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych,
usługi budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, usługi informacji budowlanej, usługi transportowe
i spedycyjne, usługi magazynowe.

(111) 307679
(220) 2017 10 17
(210) 477836
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) THIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, PL.
(540) THIS
(540)

(210) 476933

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, koszule męskie.
(111) 307677
(220) 2017 09 26
(210) 476936
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) KUŚNIERCZAK TOMASZ, KUBERA TOMASZ EMPRESSIA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) EMPRESSIA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama
biznesowych stron internetowych, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi reklamy
graficznej, 42 projektowanie graficzne, usługi graficzne, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi ilustrowania graficznego
na rzecz osób trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW w Internecie, usługi związane z projektowaniem graficznym.
(111) 307678
(220) 2017 10 16
(210) 477763
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, PL.
(540) m development
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości,
wynajmowanie i/lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu nieruchomościami, wynajmowanie
powierzchni, 37 usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 informacja handlowa, gromadzenie, systematyzacja i przetwarzanie informacji w komputerowych bazach danych,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe, udostępnianie informacji z komputerowych baz danych, przygotowywanie,
produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i reklam, usługi
polegające na promocji programów komputerowych w sieci elektronicznej, badania rynkowe oraz badania opinii, doradztwo handlowe, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi,
sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 42 architektura, projektowanie komputerowe, projektowanie wzorów, projektowanie konstrukcji, domów i budynków, projektowanie form
i modeli, projektowanie graficzne, projektowanie urbanistyczne,
projektowanie techniczne, projektowanie produktów, projektowanie przestrzeni biurowych, dekoracja wnętrz, projektowanie obiektów, projektowanie znaków towarowych i materiałów reklamowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie stron i kreacji internetowych, projektowanie
opakowań, projektowanie materiałów drukowanych, opracowywanie i projektowanie urządzeń i programów do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania i sprzętu do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie marki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, administrowanie stronami komputerowymi.
(111) 307680
(220) 2017 10 17
(210) 477837
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) THIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, PL.
(540) THIS IS CREATIVE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 informacja handlowa, gromadzenie, systematyzacja i przetwarzanie informacji w komputerowych bazach danych,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe, udostępnianie informacji z komputerowych baz danych, przygotowywanie,
produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i reklam, usługi
polegające na promocji programów komputerowych w sieci elektronicznej, badania rynkowe oraz badania opinii, doradztwo handlowe, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi,
sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 42 architektura, projektowanie komputerowe, projektowanie wzorów, projektowanie konstrukcji, domów i budynków, projektowanie form
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i modeli, projektowanie graficzne, projektowanie urbanistyczne,
projektowanie techniczne, projektowanie produktów, projektowanie przestrzeni biurowych, dekoracja wnętrz, projektowanie obiektów, projektowanie znaków towarowych i materiałów reklamowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie stron i kreacji internetowych, projektowanie
opakowań, projektowanie materiałów drukowanych, opracowywanie i projektowanie urządzeń i programów do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania i sprzętu do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie marki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, administrowanie stronami komputerowymi.

(111) 307681
(220) 2017 10 24
(210) 478182
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa, PL.
(540) PRACOWNIA PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO
(510), (511) 9 oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, nagrania
multimedialne, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie
multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, urządzenia i przyrządy
naukowe i do celów dydaktycznych, magnetyczne nośniki danych,
eksponaty sterowane komputerowo, komputery, pamięci zewnętrzne, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki edukacyjne, materiały drukowane, drukowane materiały ilustracyjne,
papierowe materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, zeszyty,
zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, notesy,
długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe artykuły piśmienne,
41 muzea, muzea-usługi, wystawy, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów muzealnych, pokazy, wystawy, usługi
planetarium, seminaria, seminaria edukacyjne i oświatowe, prowadzenie seminariów i sympozjów, organizacja seminariów, organizowanie seminariów edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, edukacja, badania edukacyjne, pokazy edukacyjne,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
publikowanie multimedialne książek, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących
spraw społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej, publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
internetu, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
nie do pobrania, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 42 badania naukowe,
prowadzenie badań [naukowych], usługi naukowe i technologiczne, publikowanie informacji naukowych, udostępnianie informacji
naukowych, sporządzanie raportów naukowych, prowadzenie badań naukowych, kompilacja informacji naukowych, usługi doradcze
w zakresie nauki, badania i analizy naukowe, usługi w dziedzinie
nauk o Ziemi, usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych,
usługi doradcze dotyczące badań naukowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie stron internetowych.
(111) 307682
(220) 2017 10 24
(210) 478190
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) DEPTULSKI JACEK DRUKARNIA ANTAD, Giebnia, PL.
(540) Antad. DRUKARNIA
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy, czarny
(531) 26.03.16, 26.03.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, 42 projektowanie graficzne druków dla przemysłu i reklamy,
projektowanie graficzne, projektowanie wizytówek, projektowanie
broszur, projektowanie plakatów.
(111) 307683
(220) 2017 10 25
(210) 478194
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) REXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) REXER engineering
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 01.15.05, 01.15.15, 01.15.17, 05.03.14, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne, instalacja projektów inżynierii środowiska, nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, nadzór nad remontem budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, usługi budowlane, konsultacje budowlane,
konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 42 prace inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania inżynieryjne, doradztwo
inżynieryjne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, konsultacja techniczna
w dziedzinie inżynierii środowiska, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, audyt energetyczny, audyt jakości, doradztwo projektowe,
projektowanie techniczne, opracowanie projektów budowlanych,
zarządzanie projektami architektonicznymi, planowanie projektów
technicznych, projektowanie budynków, projektowanie budynków
przemysłowych.
(111) 307684
(220) 2014 10 02
(210) 434065
(151) 2016 12 21
(441) 2015 01 19
(732) LIMATHERM SPÓŁKA AKCYJNA, Limanowa, PL.
(540) limatherm
(510), (511) 6 odlewy aluminiowe, odlewy z innych metali, głowice
przyłączeniowe, złącza do kabli metalowe nieelektryczne, żaluzje
metalowe, zawory metalowe, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, zasuwy metalowe, metalowe obejmy do rur, metalowe
tabliczki identyfikacyjne, cyfry i litery z metali nieszlachetnych, statuetki z metali nieszlachetnych, metalowe rączki do narzędzi, pudełka
z metali nieszlachetnych, pojemniki metalowe, okucia metalowe, metalowe ograniczniki do okien i do drzwi, konstrukcje metalowe, formy
odlewnicze metalowe, haki metalowe do wieszania odzieży, 7 silniki
elektryczne, generatory prądu, reduktory, regulatory, również mikroprocesorowe, zawory, obudowy silników, generatorów, przetwornic,
reduktorów, regulatorów, zaworów, przekładni, chłodnice do silników,
generatory prądu, zawory i reduktory ciśnieniowe jako części maszyn,
formy jako części maszyn, szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów,
koła maszyn, koła zębate maszynowe, pistolety do malowania, części
mikserów elektrycznych do celów domowych, maszyny dla odlewnictwa, oplatarki jako maszyny, paski napędowe, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, podgrzewacze wody jako
części maszyn, pokrywy i osłony jako części maszyn, pompy, urządzenia do ssania powietrza, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych,
tłoki do amortyzatorów, tłumiki wydechu do silników, wentylatory
do silników, wymienniki ciepła jako części maszyn, zawory jako czę-
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ści maszyn, zespoły kół zębatych, złącz części silników, 9 przyrządy
i urządzenia pomiarowe, przyrządy kontrolne, przyrządy badawcze,
mierniki, wskaźniki, czujniki, rejestratory, kalibratory, przetworniki wielkości elektronicznych i nieelektronicznych, pirometry, również cyfrowe i mikroprocesorowe do pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości, przepływu, termometry przemysłowe, transformatory,
systemy sterowania procesami, osprzęt elektrotechniczny, obudowy
osprzętu elektrotechnicznego, etykietki na towarach elektroniczne,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorowe, optyczne nośniki
informacji, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie
komputerowe nagrane, pamięci komputerowe, pierścienie kalibrujące, prostowniki prądu, sprawdziany jako wzorniki, tablice sterownicze,
termostaty, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się po lądzie, w powietrzu lub wodzie,
bagażniki do pojazdów, hamulce do pojazdów, szczęki hamulcowe
do pojazdów, ramy do rowerów, pedały i błotniki do rowerów, wiosła
do łodzi, maski silników do pojazdów, motorowery, obręcze kół pojazdów, pompy powietrza jako akcesoria pojazdów, śruby napędowe
do łodzi, żurawiki łodziowe, 16 druki do wypełniania, katalogi, plakaty,
kalendarze, fotografie, rysunki, prospekty, przywieszki, naklejki, torby
z papieru i tworzyw, mapy, materiały drukowane, wydruki graficzne,
materiały piśmienne, notesy podręczne, teczki, okładki i obwoluty
papierowe na dokumenty, taśmy przylepne do celów opakowaniowych, książki, przybory do pisania, pudełka kartonowe lub papierowe,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej sklepów i hurtowni w zakresie towarów wymienionych w klasach 6, 7, 9, 12, 16, informowania
o powyższych w sieci komputerowej i sprzedaży na odległość, usługi
związane ze sprzedażą towarów branży metalowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, części samochodowych, materiałów budowlanych,
również w systemie komisowym, organizowanie wystaw i targów handlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, edycja tekstów, rozpowszechnianie artykułów reklamowych,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 37 naprawy i konserwacja w zakresie urządzeń elektrycznych, lakierowanie,
zabezpieczanie przed korozją, naprawy i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, 38 przesyłanie danych, plików, tekstów,
obrazów poprzez sieci teleinformatyczne i komputerowe, udostępnianie danych w światowej sieci komputerowej www., wypożyczanie
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, 40 odlewanie metali,
obróbka metali i tworzyw, formowanie wyrobów technicznych z tworzyw sztucznych, spawanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
usługi sanitarne, gospodarowanie odpadami, informacje o obróbce
materiałów, 42 doradztwo i ekspertyzy techniczne, opracowywanie
projektów technicznych, badania techniczne, testowanie i wzorcowanie wyrobów technicznych i urządzeń.

(111) 307685
(220) 2015 02 04
(210) 438516
(151) 2016 04 20
(441) 2015 05 25
(732) SCHOTHELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) SCHOTHELT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 odświeżacze oddechu, odświeżacze do skóry, odświeżacze oddechu nie do celów medycznych, esencje eteryczne,
5 odświeżacze powietrza, odświeżacze do ubrań i tkanin, odświeżacze oddechu do celów medycznych, suplementy diety, 6 metalowe
materiały i elementy budowlano-konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone, będące półproduktami, metalowe konstrukcje
i budynki przenośne, drobne wyroby metalowe, metalowe przewody
nieelektryczne i przewody drutowe, metalowe rury, rurki i przewody
giętkie, pręty metalowe, pręty ciągnione metalowe, druty spręży-
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nowe metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, taśmy metalowe,
przewody metalowe, liny metalowe.

(111) 307686
(220) 2012 09 18
(210) 404910
(151) 2018 02 21
(441) 2013 01 07
(732) SOKOŁOWSKA DAGMARA, Kraków, PL.
(540) ŚWIETLIK
(510), (511) 16 książki, publikacje, broszury, druki, gazety, czasopisma, periodyki, ołówki, ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, długopisy, piórniki, pastele-kredki, notatniki, notesy
podręczne, teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, segregatory
na dokumenty, 35 prowadzenie sklepu/hurtowni z następującymi
towarami: książkami, publikacjami, broszurami, drukami, gazetami,
czasopismami, periodykami, ołówkami, ołówkami automatycznymi, piórami jako artykułami biurowymi, długopisami, piórnikami,
pastelami-kredkami, notatnikami, notesami podręcznymi, teczkami,
skoroszytami jako artykułami biurowymi i segregatorami na dokumenty, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego
następujących towarów: książek, publikacji, broszur, druków, gazet,
czasopism, periodyków, ołówków, ołówków automatycznych, piór
jako artykułów biurowych, długopisów, piórników, pasteli-kredek,
notatników, notesów podręcznych, teczek, skoroszytów jako artykułów biurowych i segregatorów na dokumenty, 41 kształcenie
praktyczne, pokazy, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, edukacja, nauczanie, kursy korespondencyjne, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, doradztwo zawodowe, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(111) 307687
(220) 2017 07 07
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) B C U Trading L.L.C, Dubaj, AE.
(540) NF FutureNet UNLIMITED LIFE!
(540)

(210) 473829

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, jasnoniebieski, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.19
(510), (511) 35 reklama i marketing stron internetowych on-line,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania na stronach
internetowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, promocja on-line sieci
komputerowych i stron internetowych, 38 zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, bezprzewodowy transfer
danych przez Internet, 41 usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczonych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, gry internetowe (nie do pobrania), udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 42 usługi w zakresie hostingu stron internetowych.
(111) 307688
(220) 2017 10 04
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Karpin, PL.
(540) Ilona & Łukasz Wójcik Domowe Speciały
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.18

(210) 477265
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, orzechowe wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi.
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(540)

(111) 307689
(220) 2014 06 10
(210) 429884
(151) 2016 05 06
(441) 2014 09 29
(732) MROWIEC MARIOLA P.P.U.H. AXPAL, Roczyny, PL.
(540) AXPAL snack & sweet TRADYCJE OD 1985 z małego Beskidu
PALECZKI KUKURYDZIANE
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski, żółty, czerwony, czarny,
beżowy, pomarańczowy
(531) 01.03.01, 03.05.03, 03.07.17, 05.07.02, 06.01.01, 24.15.01,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, paluszki, chrupki, przekąski zbożowe, żywność na bazie mąki.
(111) 307690
(220) 2013 10 25
(151) 2018 02 15
(441) 2014 02 03
(732) PAPAYA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAPAYA YOUNG DIRECTORS
(540)

(210) 420808

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, biały, czarny, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, studia filmowe, fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, postsynchronizacja,
pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, realizacja i wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów, usługi studiów filmowych, usługi studiów nagrań, telewizyjne
programy rozrywkowe, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi w zakresie kompozycji
muzycznych, organizowanie i obsługa kongresów, sympozjów, seminariów, konkursów, loterii, przyjęć i zjazdów, organizowanie balów,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji.
(111) 307691
(220) 2013 10 25
(151) 2018 02 15
(441) 2014 02 03
(732) PAPAYA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAPAYA YOUNG DIRECTORS

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, biały, czarny, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, studia filmowe, fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, postsynchronizacja,
pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, realizacja i wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów, usługi studiów filmowych, usługi studiów nagrań, telewizyjne
programy rozrywkowe, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi w zakresie kompozycji
muzycznych, organizowanie i obsługa kongresów, sympozjów, seminariów, konkursów, loterii, przyjęć i zjazdów, organizowanie balów,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji.
(111) 307692
(220) 2015 12 18
(151) 2018 02 20
(441) 2016 03 29
(732) PBM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonowskie, PL.
(540) PBM SYSTEM
(540)

(210) 450629

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 17.02.04, 26.05.06, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, 20 szafki na ubrania, 28 wyposażenie placów
zabaw i wesołych miasteczek.
(111) 307693
(220) 2016 02 15
(151) 2018 02 09
(441) 2016 05 23
(732) WIELOPOLSKA AGNIESZKA, Dębica, PL.
(540) Moja NATURA
(540)

(210) 452356

(210) 420810
Kolor znaku: niebieski, brązowy, zielony, czarny, biały
(531) 05.03.15, 29.01.14, 27.05.01
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(510), (511) 3 alkalia lotne używane jako detergent, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, ałun sproszkowany, ałun w postaci kamieni, amoniak stosowany jako detergent, antyperspiranty, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty
antystatyczne do celów domowych, aromaty, aromaty do napojów
jako olejki eteryczne, esencja badianowa, balsamy inne niż do celów
medycznych, barwniki do użytku domowego, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych,
olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, środek barwiący do bielizny ultramaryna, błyszczyki
do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, bursztyn [wyroby perfumeryjne], pasty
do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, olejek eteryczny cytrynowy, kreda do czyszczenia, preparaty czyszczące, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, olejki
esencyjne, preparaty do usuwania farby, geraniol, mydło do golenia,
preparaty do golenia, heliotropina, olejek jaśminowy, jonony jako wyroby perfumeryjne, jubilerski róż polerski, kadzidełka, kadzidła, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
kamień polerski, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, woda kolońska, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego, środki do konserwacji skóry, kora mydłoki
do prania, korund, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, wosk krawiecki, kreda czyszcząca,
kreda malarska, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, krochmal, krochmal do celów pralniczych,
preparaty do krochmalenia, węglik krzemu, ekstrakty z kwiatów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek
lawendowy, preparaty do nabłyszczania liści roślin, alkalia lotne stosowane jako detergent, lotony do celów kosmetycznych, łupki polerskie,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
papier z materiałem ściernym, materiały ścierne, esencje z mięty, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, olejek migdałowy, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła,
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, kora mydłoki do prania, naklejane
ozdoby do paznokci, środki do namaczania bielizny, neutralizatory
do trwałej ondulacji, pasty do obuwia, wosk do obuwia, preparaty
do odbarwiania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do odymiania, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, ołówki do brwi, papier ścierny do ostrzenia
ołówków do rysowania, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, papier polerujący, papier ścierny, wosk do parkietów, paski
do ostrzenia brzytwy, paski odświeżające oddech, pasty do butów,
pasty do obuwia, pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg, pasty do skór zwierzęcych, lakiery do paznokci, preparaty do paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo, płótno szklane, płótno szmerglowe, płótno ścierne, płyny
antypoślizgowe do podłóg, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, płyny po goleniu, podchloryn potasu [woda
z Javelle], płyny antypoślizgowe do podłogi, wosk antypoślizgowy
do podłóg, wosk do podłogi, kamień do polerowania, kremy do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania, środki
do polerowania, wosk do polerowania, środki do nadawania połysku,
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, farbki do stosowania w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, wybielacze stosowane
w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty

Nr 7/2018

do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do usuwania past do podłóg, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do polerowania
protez dentystycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
materiały przylepne do celów kosmetycznych, pumeks, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
do udrażniania rur, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy
sztuczne, kleje do mocowania rzęs sztucznych, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, kremy do skóry naturalnej, preparaty do wybielania
skóry zwierzęcej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki
do konserwacji skóry, woski do skóry wyprawionej, skrobia do nadawania połysku, preparaty do ochrony przed słońcem, smoła szewska,
soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, ług sodowy, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, płyny
do spryskiwaczy szyb, suche szampony, szampony, szampony dla
zwierząt domowych, smoła szewska, wosk szewski, papier szklany,
środki do szlifowania, szmergiel, papier ścierny szmergiel, płótno ścierne szmergiel, szminki, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, ultramaryna środek barwiący do bielizny,
środki do czyszczenia zębów, środki do szorowania, zapachowe środki
odświeżające powietrze, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czyszczenia tapety, terpentyna,
terpeny, środki do zmiękczania tkanin, tlenek glinu, tłuszcze do celów
kosmetycznych, woda toaletowa, nielecznicze produkty toaletowe,
toniki kosmetyczne, neutralizatory do trwałej ondulacji, odświeżacze
do ust w aerozolu, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów
leczniczych, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wosk do wąsów, węgliki metali,
olejek wintergrinowy, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do skór, wosk
polerski, wosk pralniczy, wosk szewski, popiół wulkaniczny do czyszczenia, wybielacze do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole
wybielające, kremy do wybielania skóry, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam, woda
zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do wybielania zębów, środki
do zmiękczania tkanin, zmywacze do paznokci, szampony dla zwierząt
domowych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, 5 akonityna, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, suplementy diety zawierające alginiany, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy
do celów medycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty
zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów
weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], antybiotyki, wata
antyseptyczna, antyseptyki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy
wyposażone, apteczki przenośne wyposażone, herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, balsamiczne preparaty
do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, artykuły
żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy,
preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty biologiczne
do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli,
borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, wyciąg z chmielu, chmiel
do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze
do celów leczniczych, czopki, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do toalet chemicznych, dietetyczna żywność przysto-
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sowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, suplementy diety zawierające drożdże,
drożdże do celów farmaceutycznych, eliksiry, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety zawierające enzymy, enzymy do celów
farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry
do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, fenol do celów farmaceutycznych, fungicydy, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych,
preparaty do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, suplementy zawierające glukozę, glukoza do celów medycznych, środki przeciwgorączkowe, gorczyca do celów farmaceutycznych, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry, olej gorczycowy
do celów leczniczych, preparaty do niszczenia grzyba domowego,
woda gulardowa, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych, balsam gurjunowy
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, preparaty przeciw hemoroidom, ołówki hemostatyczne, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów medycznych, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, wata higroskopijna, muszka hiszpańska, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, intymne preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów medycznych,
preparaty do irygacji do celów medycznych, jalapa, jod do celów farmaceutycznych, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania
owadów, kalomel, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, kandyz do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe
do celów farmaceutycznych, karbonyl, katechu do celów farmaceutycznych, ołówki kaustyczne, suplementy diety zawierające kazeinę,
sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, kolcowój lekarski do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, kompresy,
kora kondurango do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, kora krotonowa, środki tamujące krwawienia, kurara, kwasja do celów medycznych, kwebracho do celów
medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, wkładki
laktacyjne, laktoza do celów farmaceutycznych, środki do tępienia
larw, suplementy diety zawierające lecytynę, lecytyna do celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze
napary, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego,
leki pomocnicze, lepy na muchy, lotony do celów farmaceutycznych,
lotony do celów weterynaryjnych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, magnezja do celów farmaceutycznych,
kora mangrowa do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych,
mąka do celów farmaceutycznych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, ołówki przeciw migrenowe, środki przeciw migrenowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, wody mineralne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, sole mineralne, wody, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, preparaty
przeciw moczeniu się, papier przeciw molom, preparaty przeciw molom, moleskin do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, środki do tępienia much, myrobalan do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania myszy, nalewki do celów leczniczych,
napary do celów leczniczych, środki nasenne, środki na uspokojenie
nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, octany do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, środki oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, maść przeciw
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odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owadów, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty do odymiania
do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady
gorczycowe, suplementy diety zawierające olej lniany, oleje lecznicze,
olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, woda ołowiawa, tabletki wspomagające opalanie, środki do leczenia oparzenia, materiały
opatrunkowe, opodeldok, preparaty dla organoterapii, preparaty rozszerzające oskrzela, kadzidełka do odstraszania owadów, środki odstraszające owady, zioła do palenia dla celów leczniczych, papierosy
beztytoniowe do celów leczniczych, środki przeciw pasożytom, pastylki do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych,
peptony do celów farmaceutycznych, proszek perski, pijawki lekarskie,
plastry do celów medycznych, plastry gorczycowe, samoprzylepne
plastry lecznicze, płyny do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny
do przemywania pochwy, podkładki do palucha koślawego, podpaski,
pomady do celów medycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, preparaty medyczne na porost włosów, sole potasu do celów
medycznych, preparaty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania powietrza, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub
leczniczych, suplementy diety zawierające propolis, propolis do celów
farmaceutycznych, proszek perłowy do celów medycznych, przeciwbólowe środki, preparaty przeciwpasożytnicze, bransoletki przeciwreumatyczne, obrączki przeciwreumatyczne, środki przeczyszczające,
plastry przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, rad do celów medycznych, środki przeciw roztoczom,
roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtęciowe, olej rycynowy
do celów leczniczych, leki seroterapeutyczne, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające siemię
lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, środki przeciw skrytopłciowym roślinom, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, słód
do celów farmaceutycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, sporysz do celów farmaceutycznych, preparaty do sterylizacji,
środki przeciw poceniu się stóp, suplementy diety dla zwierząt, syropy
do użytku farmaceutycznego, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne, tabletki
do celów farmaceutycznych, woda termalna, terpentyna do celów farmaceutycznych, odświeżacze do ubrań i tkanin, tłuszcz dojarski, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran,
środki na trawienne do celów farmaceutycznych, sole trzeźwiące, tymol do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniu, leki uspokajające,
uspokajające środki, waciki do celów medycznych, produkty na bazie
wapna, wapno do celów farmaceutycznych, wata do celów leczniczych, wazelina do celów leczniczych, preparaty weterynaryjne, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów
farmaceutycznych, preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, preparaty medyczne na porost włosów, woda morska do kąpieli leczniczych,
woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom,
preparaty ułatwiające ząbkowanie, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, środki przeciw zrogowaceniom, żelatyna do celów medycznych, żywność dla niemowląt, 30 anyż, anyż gwiaździsty,
preparaty aromatyzujące do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje
esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty
inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające do bitej śmietany, brioszki [bułeczki słodkie], budyń ryżowy,
bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinkę, przyprawa chow-chow, sos,
przyprawa chutney, ciasta, aromaty do ciast, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto gotowe na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto
na ciastka, ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier,
cukierki miętowe, cukierki, przyprawa curry, substytut kawy z cykorii,
przyprawa cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, dekoracje
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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,
gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych,
gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje na bazie
herbat, herbata mrożona, herbata, herbatniki, herbatniki petit-beurre,
imbir, piernik imbirowy, pieczywo, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza
manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa niepalona, kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbasy,
kiełbasa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kisze, kit
pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania
żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona,
kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], mąka kukurydziana,
płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych,
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, makaroniki, 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, cukierki miętowe, pasta
z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko
pszczele, woda morska do gotowania, herbata mrożona, mrożony jogurt, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe,
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie
herbaty, 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, owies, pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki jako
wyroby cukiernicze, paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pielmieni,
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki jako cukierki, sosy z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza, propolis, ciasto
w proszku, lody w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przyprawy, mąka pszenna, ptifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty roślinne zastępujące kawę, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu,
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siekany
czosnek, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze do ssania, słodziki naturalne,
ekstrakt ze słodu do celów spożywczych, herbatniki ze słodu, słód
do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi, mąka sojowa, sos
sojowy, sorbety [lody], sosy, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, spaghetti, lody
spożywcze, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy, szafran,
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka
z tapioki do celów spożywczych, tarty owocowe, tortille, wanilia, wanilina, wareniki, wermiszel, wodorosty, 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 zbóż, preparaty zbożowe, ziele angielskie, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, zioła konserwowane, esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, żywność na bazie
mąki, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, analiza cen, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie
w mediach produktów z klasy 03, 05 i 30 dla detalicznego handlu, 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, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności
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przedsiębiorstw, agencje eksportowo-importowe, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, handlowe wyceny, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, marketing, uaktualnianie materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże, opinie, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing,
rekrutacja personelu, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, promocja
i sprzedaż dla osób trzecich towarów z klasy 03, 05 i 30, statystyczne
zestawienia, organizowanie targów, targi w celach handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, wyceny handlowe,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich usługi zaopatrzenia
osób trzecich jako zakup towarów dla innych przedsiębiorstw, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne.

(111) 307694
(220) 2016 04 15
(210) 454862
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 02
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) farmio farma jakości Kurczak Babuni z chowu bez
antybiotyków
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czerwony, jasnozielony,
zielony, ciemnozielony, niebieski, fioletowy, czarny
(531) 06.07.08, 06.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwy
mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania gotowe z mięsa,
smalec, szynka, pasztet z wątróbki, kiełbasy, dania gotowe z mięsa,
galarety mięsne, krokiety.
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(111) 307695
(220) 2016 07 19
(210) 459302
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz, PL.
(540) szklarniotron
(510), (511) 7 maszyny, urządzenia i przyrządy stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie-urządzenia i instalacje mobilne złożone
z systemów sterowania klimatem-temperaturą, wilgotnością i naświetleniem, łączących rolę fitotronu i szklarni, przeznaczone do prowadzenia kultur in vitro, aklimatyzacji roślin w warunkach in vivo,
skracających czas produkcji roślin, urządzenia do rozmnażania roślin
w technologii in vitro, 44 usługi rolne i ogrodnicze związane z uprawą roślin, rozmnażanie roślin w technologii in vitro.
(111) 307696
(220) 2016 12 02
(210) 464692
(151) 2018 02 14
(441) 2017 11 06
(732) BROWAR REGIONALNY KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce, PL.
(540) KONESER BROWAR REGIONALNY WYSOKA JAKOŚĆ PREMIUM
Nadbużańskie niefiltrowane PIWO JASNE BUG-RAJ DLA TURYSTY
(540)

Kolor znaku: złoty, srebrny, czarny
(531) 05.11.15, 06.03.14, 07.11.01, 25.01.15, 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 307697
(220) 2016 12 16
(210) 465299
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, drukowane materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, zaproszenia, dyplomy,
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, losy
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez
internet artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
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punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem 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, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 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 i 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 wysław 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
dystrybucje 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 o charakterze rozrywkowym, 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, oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne,
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 o charakterze
rozrywkowym 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
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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 punktów opieki 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, usługi opieki nad
dziećmi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów,
pielęgnacja terenów zielonych, prowadzeniem klinik medycznych.
ośrodków zdrowia, ośrodków diagostycznych, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy
biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod
nieobecność rodziców.

(111) 307698
(220) 2017 01 04
(210) 465959
(151) 2018 02 08
(441) 2017 09 18
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FASHION SQUARE GALERIA KRAKOWSKA
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy,
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, 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, losy loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury
dotyczące gier, 35 Sprzedaż, w tym przez internet artykułów: spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, 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,
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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, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje
elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych,
dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja
filmów i nagrań: Video, dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie,
usługi fotograficzne, 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 punktów opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie
kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie
sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół
obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego
typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych,
prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi.

(111) 307699
(220) 2017 01 26
(210) 466731
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) GÓRECKI PAWEŁ FIRMA USŁUGOWA, Przemyśl, PL.
(540) PERRA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.12, 03.01.08
(510), (511) 41 organizowanie konkursów dla psów, organizowanie pokazów psów, szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, nauka tresury

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zwierząt, organizowanie wystaw zwierząt, pokazy zwierząt, organizowanie imprez sportowych i konkursów z udziałem zwierząt, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, trening posłuszeństwa
dla zwierząt, tresura zwierząt, 43 hotele dla zwierząt, hotele dla zwierząt domowych.

(111) 307700
(220) 2017 04 10
(210) 470271
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) MATUSZYK MARCIN DWAEM MEDIA GROUP, Wrocław, PL.
(540) DWAEM MEDIA GROUP
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, tworzenie tekstów reklamowych, 41 administrowanie wystawami, pokazami i konkursami,
animacje komputerowe, rzeczoznawstwo w zakresie praw i twórczości artystycznej w tym audio-wizualnej i fonograficznej dubbing,
fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów aktorskich, organizacja imprez artystyczno-rozrywkowych, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, planowanie
przyjęć, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych,
usługi pokazów filmowych, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
komponowania muzyki, wystawianie spektakli na żywo, usługi
w dziedzinie rozrywki, produkcja filmów, reportaży, spotów i teledysków, rejestracja koncertów i imprez, promocje wykonawców, usługi
studia nagrań, 45 administrowanie prawami autorskimi, doradztwo
w zakresie praw autorskich.
(111) 307701
(220) 2017 04 10
(210) 470287
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) MATUSZYK MARCIN DWAEM MEDIA GROUP, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.04.09, 29.01.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, tworzenie tekstów reklamowych, 41 administrowanie wystawami, pokazami i konkursami,
animacje komputerowe, rzeczoznawstwo w zakresie praw i twórczości artystycznej w tym audio-wizualnej i fonograficznej dubbing,
fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów aktorskich, organizacja imprez artystyczno-rozrywkowych, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, planowanie
przyjęć, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych,
usługi pokazów filmowych, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
komponowania muzyki, wystawianie spektakli na żywo, usługi
w dziedzinie rozrywki, produkcja filmów, reportaży, spotów i teledysków, rejestracja koncertów i imprez, promocje wykonawców, usługi
studia nagrań, 45 administrowanie prawami autorskimi, doradztwo
w zakresie praw autorskich.
(111) 307702
(220) 2014 06 10
(210) 429883
(151) 2016 05 06
(441) 2014 09 29
(732) MROWIEC MARIOLA P.P.U.H. AXPAL, Roczyny, PL.
(540) AXPAL TRADYCJE OD 1985 PALUSZKI CHRUP ...CHRUP
CHRUPNIJ TY z małego Beskidu
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(540)

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski, żółty, czerwony, czarny,
jasnobrązowy, brązowy, pomarańczowy
(531) 01.03.01, 03.05.03, 03.07.17, 06.01.01, 08.01.25, 24.15.01,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, paluszki, przekąski zbożowe,
żywność na bazie mąki.
(111) 307703
(220) 2017 04 26
(210) 470993
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) Tropical BIOTERRA
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, zielony, biały
(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 1 ściółka (nawóz), kora do ściółkowania, preparaty z mikroelementami do stosowania w hodowli roślin, w tym w insektarystyce, terrarystyce i hodowli roślin tropikalnych, podłoża dla upraw
bezgruntowych, maty kokosowe, naturalne podłoża z włókien orzecha kokosowego, 31 produkty i preparaty do hodowli roślin tropikalnych oraz zwierząt, ściółka dla zwierząt, produkty na ściółkę dla
zwierząt, papier ścierny na ściółkę dla zwierząt, piasek na ściółkę dla
zwierząt, słoma na ściółkę dla zwierząt, torf na ściółkę dla zwierząt,
podściółka pochodzenia mineralnego i organicznego dla zwierząt,
w szczególności kokosowa podściółka do terrarium, insektarium,
stosowana jako podłoże dla gadów, płazów i owadów oraz jako podłoże do hodowli roślin tropikalnych.
(111) 307704
(220) 2017 05 16
(210) 471720
(151) 2018 02 01
(441) 2017 08 16
(732) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, PL.
(540) TEVOR
(540)

Kolor znaku: szary, brązowy
(531) 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 307705
(220) 2017 05 18
(210) 471845
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) MIASTO KALISZ, Kalisz, PL.
(540) Kalisz. Dopisz swoją historię.
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamięciowe, dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, karty z pamięcią
lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem, komputerowy sprzęt peryferyjny,
komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy
komputerowe, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji
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i podróży, publikacje elektroniczne, 14 breloczki do kluczy, broszki,
ozdobne monety i medale okolicznościowe, spinki do mankietów,
spinki do krawatów, szpilki ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu,
ozdoby ze srebra, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali
szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, szkatułki, 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty,
bloczki do pisania, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne,
atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne,
plany, broszury, karty okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koperty, papeterie, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki,
emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe,
pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa,
śpiewniki, repertuary drukowane, drukowane publikacje i rozkłady,
skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe
z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej,
czapeczki z papieru, torby do pakowania z papieru, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, artykuły do pakowania i przechowywania,
pudełka z papieru lub tektury, materiały piśmienne, artykuły biurowe,
wyroby papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 18 walizy, walizki, torby podróżne, komplety podróżne, torby,
torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, etui na klucze, portfele na karty wizytowe, opakowania ze skóry, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, parasole ogrodowe, 20 statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne, rzeźby wykonane
z takich materiałów jak: drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych
zawarte w tej klasie, dmuchane balony reklamowe, dekoracje wiszące,
ozdoby stołowe z drewna, tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kasetki i szkatułki nie z metalu, pojemniki
z kości, z rogu, z trzciny, ramy do obrazów, ramki na zdjęcia zawarte
w tej klasie, skrzynki pocztowe niemetalowe i niemurowane, drzewce
flagowe, stojaki do wystawiania gazet, muszle, tablice na ogłoszenia,
obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam, stoiska wystawowe,
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, 21 statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte w tej klasie, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, 25 odzież,
koszulki, podkoszulki, koszulki polo, T-shirty, T-shirty z nadrukami
okolicznościowymi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okolicznościowe, 26 paski do noszenia (smycze), wstęgi do dekorowania,
emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery startowe, wstęgi do dekorowania, 28 gry i zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje
świąteczne, zabawki pluszowe, 30 czekolada, wyroby czekoladowe,
batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby cukiernicze, słodycze,
trufle, cukierki, galaretki owocowe, chipsy, płatki kukurydziane, kawa
i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, kakao i wyroby na bazie
kakao, 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie giełd,
aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami
i konkursami, promocja gospodarcza, usługi promocji gospodarczej
gminy i podmiotów powiązanych z gminą, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie organizowania
i kierowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotki, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych
oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy, w tym poprzez
reklamę i promocję działań podejmowanych przez Gminę i podmioty
powiązane z Gminą w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali,
festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, estradowych, koncertów, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów, tur-
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niejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie konferencji i wykładów o tematyce kulinarnej, kultury
żywienia, zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizowanie
targów zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizowanie targów i festiwali związane z propagowaniem kuchni innych narodów,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie
edukacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizowanie zawodów sportowych, imprez i konkursów o charakterze sportowym, usługi związane z organizacją wypoczynku, popularyzowanie
sportu, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych,
wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna
on-Iine książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wypoczynku
oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych,
edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach sportowych
i imprezach o charakterze sportowym, edukacyjnych oraz w zakresie
organizacji wypoczynku, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, koncertów i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach
CD i DVD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych,
festiwalach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych,
o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz
w zakresie organizacji wypoczynku, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, prowadzenie kawiarni kafeterii, winiarni, pubów,
prowadzenia barów, snack-barów, barów sałatkowych, barów szybkiej
obsługi, barów samoobsługowych, prowadzenie pizzerii, prowadzenie pierogami, prowadzenie stołówek, usługi hotelarskie, usługi hoteli,
hosteli, moteli, pensjonatów.

(111) 307706
(220) 2017 05 22
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) JANUS.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) PL bio
(540)

(210) 471936

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-dodatki chemiczne do nawozów.
(111) 307707
(220) 2017 05 25
(210) 472141
(151) 2018 02 15
(441) 2017 08 07
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) OMEGA
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne
do celów naukowych, środki konserwujące do powierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby lub oleje, światłoczułe środki chemiczne, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie,
żywice syntetyczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, mieszanki do gaśnic, środki do hartowania metali, nawozy, preparaty do lutowania, chemiczne dodatki do żywności,
konserwanty do żywności, produkty chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje do powłok sufitowych, kleje
do okładzin ściennych, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do płytek ściennych, kleje do powłok ceramicznych, kleje do wstawiania
szyb, kleje do pokryć podłogowych, kleje do ozdobnego bruku, kleje
do naprawy opon, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do butów, kleje do bruku, kleje do skór, kleje do szkła, tapetowanie (kleje
do-), kleje do tapetowania, kleje do płytek, kleje do obuwia, kleje
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do afiszy, kleje do afiszów, kleje do plakatów, kleje poliuretanowe,
kleje topliwe, kleje sitowe, kleje kontaktowe, kleje do zabezpieczania
tynku, kleje do płytek ceramicznych, płytki ceramiczne (kleje do-),
kleje do użytku w nauce, kleje do wyrobów z cementu, kleje kauczukowe do użytku przemysłowego, kleje do szablonów do drukowania,
kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje do przyklejania płytek
ściennych, kleje do kładzenia płytek ceramicznych, kleje do użytku w fotografii, kleje do kładzenia płytek podłogowych, kleje konstrukcyjne do użytku motoryzacyjnego, kleje do przymocowywania
płyt izolacyjnych, kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego,
kleje do użytku w przemyśle elektrooptycznym, kleje epoksydowe
do użytku z betonem, kleje do użytku w przemyśle elektronicznym,
kleje pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, kleje
do użytku w przemyśle mechanicznym, kleje do użytku przy produkcji sklejek, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje
do użytku w przemyśle elektroakustycznym, kleje do użytku przy
produkcji mebli, kleje stosowane w materiałach wiążących [przemysłowe], kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje
do użytku przemysłowego w formie łusek, kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje do użytku przy produkcji powłok ściennych, kleje do użytku przemysłowego w formie powłok,
kleje na bazie kauczuku do użytku przemysłowego, kleje do pokryć
dachowych nakładane na gorąco, kleje przemysłowe do użytku
w obróbce metali, kleje do użytku przemysłowego w formie granulek, kleje utwardzane promieniami ultrafioletowymi do chipów
półprzewodnikowych, kleje do użytku przy produkcji bandaży chirurgicznych, kleje do użytku przemysłowego w formie płatków, kleje
przemysłowe do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, kleje
do użytku przemysłowego w formie wiórek, kleje do użytku przy
oprawianiu książek, kleje do drukowania za pomocą sitodruku, kleje
do tkanin do użytku przemysłowego, kleje konstrukcyjne do użytku
w budownictwie, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje
do obróbki drewna do użytku przemysłowego, kleje na bazie wody
do użytku przemysłowego, gumy (materiały do klejenia) do celów
przemysłowych, gluten [kleje] nie do użytku biurowego lub domowego, kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu,
kleje do użytku przy przenoszeniu wzorów na tkaniny, kleje do zapobiegania luzowaniu się nakrętek do kół, spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań domowych lub papierniczych, kleje do użytku na komponentach do przezskórnego podawania leków, kleje powierzchniowe
[nie do użytku medycznego, papierniczego lub domowego], pasty
do klejenia skóry [inne niż do celów domowych], środki chemiczne
do stosowania w klejeniu [do celów przemysłowych], kleje lateksowe [nie do artykułów papierniczych lub do użytku domowego], kleje
z tworzyw sztucznych [nie do celów papierniczych lub domowych],
kleje komercyjne [inne niż do artykułów papierniczych lub do użytku domowego], kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub
nie do użytku domowego, stałe nieorganiczne kleje do wytwarzania
stałych żywic syntetycznych do scalania kamienia, kleje termotopliwe [inne niż do artykułów papierniczych lub do użytku domowego],
kleje kauczukowe [inne niż do użytku domowego lub do artykułów
papierniczych], kleje przewodzące [inne niż do użytku domowego lub z artykułami papierniczymi], kleje na bazie wody [inne niż
do użytku domowego lub papierniczego], gumy [materiały do klejenia], inne niż do użytku biurowego lub domowego, kleje w płynie,
inne niż do użytku domowego lub do artykułów papierniczych, kleje
do połączeń metal-metal [inne niż do materiałów piśmiennych lub
użytku domowego], kleje na bazie kauczuku [inne niż do użytku domowego lub do artykułów papierniczych], kleje do nakładania na zewnętrzną powierzchnię pudełek kartonowych w celu zapobiegania
ślizganiu się, mieszanki żywic i wypełniaczy do użytku jako kleje
[inne niż do artykułów papierniczych lub użytku domowego], spoiwa
odlewnicze, piaski odlewnicze zawierające nieorganiczne substancje
wiążące szkło, nieorganiczne środki do wiązania szkła do rdzeni odlewniczych, nieorganiczne środki do wiązania szkła do form odlewniczych, preparaty odlewnicze do celów przemysłowych, spoiwa cementowe, przyspieszacze wiązania cementu, środki do konserwacji
cementu, dodatki chemiczne do cementu, mieszanki do konserwacji
cementu [z wyjątkiem farb lub olejów], preparaty do konserwacji
cementu (z wyjątkiem farb i olejów), chemiczny zaczyn cementowy
uszczelniający do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny
zaczyn cementowy uszczelniający do użytku w przemyśle budowlanym, mieszaniny chemiczne do utwardzania cementu, produkty
chemiczne będące dodatkami do cementu, spoiwa jako domieszki
do zaczynu cementowego, polimery do użytku przy sporządzaniu
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mieszanin cementowych, środki dyspergujące do cementu, lepiszcza
do cementu, mieszanki do wiązania cementu, mieszaniny chemiczne
do wzmacniania cementu, mieszanki utwardzające beton, domieszki
do betonu, dodatki do betonu, utwardzacze do betonu, płyny wspomagające do materiałów ściernych, środki chemiczne do użytku
w produkcji środków ściernych, kit olejowy, kit szklarski, kity olejne,
olejowe spoiwa [kity, lepiki], kit do użytku przez hydraulików do mocowania muszli klozetowych, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone
dla przemysłu, 2 lakiery i pokosty, farby i farby mocno rozcieńczone,
środki zapobiegające rdzy, środki do konserwacji drewna, substancje
konserwujące do drewna, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu,
drukarstwie i sztuce, 17 kit, masa spoinowa do płyt kartonowo-gipsowych, klejące mieszanki uszczelniające, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania
i łączenia, mieszanki uszczelniające do połączeń, 19 niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury (sztywne-),
niemetalowe [budownictwo], asfalt, smoła i bitumy, niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, pomniki niemetalowe, żwir, piasek,
z wyjątkiem piasku formierskiego, glina, ogniotrwała (glina-), szkło
budowlane, izolacyjne (szkło-) [budownictwo], zaprawy budowlane, gips, zaprawa murarska gipsowa, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, wapno, artykuły ceramiczne do celów
budowlanych, dachówki ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne
pokrycia podłogowe, cegły, tynk gipsowy, płytki, ceramiczne płytki
ścienne, płyty gipsowo-kartonowe odporne na powstawanie pleśni,
płytki gipsowe, odlewy gipsowe, gipsowe płyty ścienne, obudowy
kominków z gipsu, płyty gipsowe do celów budowlanych, zaprawa
murarska gipsowa, gips [materiał budowlany], tynk gipsowy, płyta
gipsowo-kartonowa, płyty z zaprawy gipsowej, cement, mieszanki
cementowe, płyty cementowe, słupy cementowe, masy szpachlowe.

(111) 307708
(220) 2017 05 26
(210) 472202
(151) 2018 01 30
(441) 2017 08 07
(732) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MAMY NOSA DO ZDROWEGO JEDZENIA inna BaJKa
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone rośliny strączkowe, nasiona jadalne, owoce suszone, jagody konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, kandyzowane przekąski
owocowe, przekąski z owoców, chipsy owocowe, chipsy warzywne,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie soi, hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona
soja, tofu, przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki warzywne, gotowe dania
warzywne, zupy błyskawiczne, przetworzona spirulina, wodorosty
jadalne, algi do żywności dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes
spożywczy, 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty
i kakao, ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu,
kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe
artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, mesli, przekąski wytwarzane z mesli, śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia przez ludzi, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa,
mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin
strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz
spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe,
ciastka ryżowe, wafle ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól
niskosodowa, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos
sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zioła do celów
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spożywczych, 32 wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki warzywne i owocowe, syropy do napojów, preparaty
do produkcji napojów.

(111) 307709
(220) 2017 05 29
(210) 472288
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 09
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZAKŁADOWA
KONTROLA PRODUKCJI
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne
wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy w tym
emulsje asfaltowe, lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno, nadproża niemetalowe, dachówki, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 307710
(220) 2017 05 29
(210) 472290
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZAKŁADOWA
KONTROLA PRODUKCJI
(540)

(531) 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby
z tych materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane
w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy w tym emulsje asfaltowe, lepiki, masy
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, nadproża niemetalowe,
dachówki, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 307711
(220) 2017 05 29
(210) 472291
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO
CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY

Nr 7/2018

(540)

(531) 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01, 26.01.18, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
3 środki wybielające i inne substancje stosowania w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, chusteczki do demakijażu twarzy, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 307712
(220) 2017 05 29
(210) 472292
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIAKCJI EKO
CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.13, 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
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3 środki wybielające i inne substancje stosowania w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, chusteczki do demakijażu twarzy, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 307713
(220) 2017 05 29
(210) 472293
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI BIO
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające i inne
substancje stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy,
18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata,
kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sos (przyprawy),
przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne
rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(111) 307714
(220) 2017 05 29
(210) 472294
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO
(540)

(531) 05.03.13, 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
3 środki wybielające i inne substancje stosowania w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała,
brzytwy, maszynki do golenia, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, 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, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 22 liny i sznury, sieci, namioty, markizy,
brezenty, żagle, worki, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty
na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki i hafty, wstążki i ploty, guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do po-
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krywania podłóg, kilimy (nietekstylne), 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i produkty zbożowe, chlew, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sos (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 37 usługi budowlane, naprawy: czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, konserwacja
i naprawy opon, usługi instalacyjne, 40 obróbka materiałów: drukowanie, wywoływanie filmów i zdjęć, 42 kontrola jakości, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 307715
(220) 2017 05 29
(210) 472295
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.13, 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
3 środki wybielające i inne substancje stosowania w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała,
brzytwy, maszynki do golenia, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chi-
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rurgii, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, 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, 20 meble, lustra, ranki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, sepiolit, bursztyn, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 22 liny i sznury, sieci, namioty, markizy,
brezenty, żagle, worki, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty
na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki i hafty, wstążki i ploty, guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, kilimy (nietekstylne), 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka 1 probukty zbożowe, chlew, wyroby cukiernicze
1 słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sos (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 37 usługi budowlane, naprawy: czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, konserwacja
i naprawa opon, usługi instalacyjne, 40 obróbka materiałów: drukowanie, wywoływanie filmów i zdjęć, 42 kontrola jakości, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 307716
(220) 2015 08 03
(210) 445517
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Mróz na wynos
(510), (511) 29 mrożone: owoce, warzywa, ryby, frytki, mięso, mrożone dania gotowe składające się z owoców, warzyw, mięsa, drobiu,
wędlin, ryb, jaj, owoców morza, mięczaków, 30 mrożone: kluski,
knedle, pierogi, tarty, produkty na bazie mąki, wyroby cukiernicze,
pieczywo, również mrożone, pizza, zapiekanki, również mrożone,
potrawy gotowe na bazie mąki, również mrożone: potrawy gotowe
na bazie ryżu, również mrożone.
(111) 307717
(220) 2017 01 23
(210) 466519
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) GLORYA-BUDZYŃSKI, KRYSIŃSKI, SOKOŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) GLORYA
(540)

(531) 27.05.01, 04.02.11
(510), (511) 18 chlebaki, torby, torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, 25 bandany na szyję, bezrękawniki,
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy
z kapturem, bojówki, buty sportowe, buty sznurowane, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, dzianina [odzież], daszki [nakrycia
głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kalosze, kapelusze, kaptury [odzież], kąpielówki, koszule, koszulki bez rękawów,
koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki polo, koszulki polo
z dzianiny, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z na-
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drukami, krawaty, krótkie spodnie, kurtki [odzież], kurtki pikowane
[odzież], kurtki puchowe, kurtki sportowe, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki futrzane, legginsy, majtki, majtki
damskie, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, obuwie, obuwie
dla mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie damskie, obuwie codzienne, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe,
obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, odzież, odzież codzienna,
odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież męska, odzież sportowa, odzież
wełniana, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia głowy z daszkiem, paski
do butów, paski [odzież], paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny [narzutki], peleryny [płaszcze], pikowane
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe,
podkoszulki z długimi rękawami, prochowce, pulowery, rękawiczki
[odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe,
skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, skarpetki wełniane,
skarpety do kostek, skarpety sportowe, slipy męskie, figi damskie,
spodenki, spodnie, spodnie dresowe, spodnie od dresu, spodnie
sportowe, spódnice, staniki, stroje jednoczęściowe, stroje kąpielowe
monikini, stroje plażowe, stroje sportowe, sukienki damskie, swetry,
swetry rozpinane, swetry polo, swetry z dekoltem w serek, swetry
z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szale, szaliki, szorty, szorty kąpielowe, szorty sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, ubrania codzienne, podomki [szlafroki],
bikini, biustonosze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane,
napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje energetyczne.

(111) 307718
(220) 2017 01 23
(210) 466521
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) GLORYA-BUDZYŃSKI, KRYSIŃSKI, SOKOŁOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) WARSAW ATHLETIC DEPT.
(540)
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damskie, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry z dekoltem
w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi,
swetry z półgolfem, szale, szaliki, szorty, szorty kąpielowe, szorty sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, ubrania codzienne, podomki [szlafroki], bikini, biustonosze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje energetyczne.

(111) 307719
(220) 2017 06 01
(210) 472462
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 16
(732) ROKICKI KRZYSZTOF EUROMAX, Szumowo, PL.
(540) CHRUPOSZKI
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 produkty spożywcze z kukurydzy, w szczególności
przekąski z kukurydzy, produkty spożywcze z owsa, przekąski na bazie zbóż, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski na bazie ryżu,, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
związana z przekąskami na bazie zbóż, w szczególności w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet.
(111) 307720
(220) 2017 06 13
(210) 472880
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 18
(732) SINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Bambiboo
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.15
(510), (511) 5 jednorazowe pieluchy dla dzieci.
Kolor znaku: granatowy
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 04.02.11, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 18 chlebaki, torby, torby plażowe, torby podróżne, torby
sportowe, torby turystyczne, 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, buty sportowe, buty sznurowane, czapki [nakrycia
głowy], czepki kąpielowe, dzianina [odzież], daszki [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kalosze, kapelusze, kaptury
[odzież], kąpielówki, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, krawaty, krótkie
spodnie, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], kurtki puchowe,
kurtki sportowe, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki futrzane, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce
[odzież], nakrycia głowy, obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla
kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie damskie, obuwie codzienne, obuwie
gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców,
odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież męska, odzież sportowa, odzież wełniana, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia
głowy z daszkiem, paski do butów, paski [odzież], paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny [narzutki], peleryny
[płaszcze], pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki,
podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, prochowce,
pulowery, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, skarpetki wełniane, skarpety do kostek, skarpety sportowe, slipy
męskie, figi damskie, spodenki, spodnie, spodnie dresowe, spodnie
od dresu, spodnie sportowe, spódnice, staniki, stroje jednoczęściowe,
stroje kąpielowe monikini, stroje plażowe, stroje sportowe, sukienki

(111) 307721
(220) 2017 06 21
(210) 473161
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 25
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse, PL.
(540) kurpiodobre
(510), (511) 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki
nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób
trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż
produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez
Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem
dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka,
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze,
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty
zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze
jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte
w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy
szpik kostny jadalny, i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu
i królików, konserw mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów
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mięsopodobnych, produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin,
branżach: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 307722
(220) 2017 06 21
(210) 473171
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 16
(732) DEŻAKOWSKA ALEKSANDRA, Gliwice, PL.
(540) HURTOWNIA-ADRENALINY.PL extremesports
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, obozy
sportowe (organizowanie-), organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych,
organizowanie rozrywki, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], usługi
rozrywkowe związane ze sportem, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie treningu fizycznego, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenia sportowe.
(111) 307723
(220) 2017 06 26
(210) 473354
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 18
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pekao PTE Powszechne Towarzystwo Emerytalne
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 26.11.07
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych
i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie,
karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny
liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania
do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość,
sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy
rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowa-
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nia i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna,
usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe,
pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji
bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie
wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów
wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych,
pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji
papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych,
usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze
emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami
emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart
płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu
pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy,
faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 307724
(220) 2017 06 26
(210) 473380
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 18
(732) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka, PL.
(540) BIO dobry CYDR dobry CYDR BIO Z NAJLEPSZYCH ODMIAN
EKOLOGICZNYCH JABŁEK
(540)

Kolor znaku: czerwony, srebrny, żółty, biały, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.13, 01.01.01, 01.01.05, 05.03.11,
05.03.13, 19.07.01
(510), (511) 33 cydr z jabłek pochodzących z ekologicznej metody
produkcji.
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(111) 307725
(220) 2017 06 26
(210) 473392
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) A.B. BERREN-HANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły, PL.
(540) karmisz miłością
(510), (511) 10 laktatory dla matek karmiących, odciągacze pokarmu,
urządzenia do karmienia piersią, wkładki laktacyjne, ochraniacze sutkowe, butelki dla dzieci, smoczki do użytku z butelkami do karmienia
niemowląt, smoczki niemowlęce, gryzaki na ząbkowanie, pojemniki
na butelki do karmienia, aspiratory do nosa .
(111) 307726
(220) 2017 06 28
(210) 473458
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tussi Care
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna do celów medycznych, leki
dla ludzi, leki pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki
seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciom, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pienwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania
normalnej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy
diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 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, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy,
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syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki
witaminowe, witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych,
przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(111) 307727
(220) 2017 06 28
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 18
(732) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Deep Pharma
(540)

(210) 473468

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, henna, antyperspiranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, perfumy,
produkty perfumeryjne, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn, ekstrakty kwiatowe, piżmo, preparaty do odymiania, woda kolońska,
woda perfumowana, woda lawendowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda javelle, płyny po goleniu, jonony, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejek bergamotowy,
olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty, esencje eteryczne,
olejki toaletowe, terpeny, kosmetyki w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty do samoopalania, preparaty fito kosmetyczne, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących nielecznicze, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze sole wybielające,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe,
mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło migdałowe, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, paski wybielające zęby, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do polerowania protez dentystycznych, woda toaletowa, woda po goleniu, dezodoranty, olejki eteryczne, kremy do skóry, lotiony do skóry z filtrem przeciwsłonecznym,
preparaty do opalania, kremy do twarzy, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, żele do kąpieli, odświeżacze do ust, paski odświeżające oddech, produkty do odświeżania oddechu w sprayu,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do pielęgnacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do czyszczenia i pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów, szampony,
suche szampony, preparaty do barwienia włosów, farby do włosów,
lakier do włosów, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do go-
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lenia, kamień ałun, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, pigmenty
do kosmetyków, zestawy kosmetyków, środki czystości, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, preparaty do makijażu, kosmetyki,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do rzęs, szminki, błyszczyki do ust, pomadki do ust,
etui na szminkę, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, sztuczne rzęsy,
tusze do rzęs, puder do twarzy, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, środki do usuwania lakierów, sztuczne
paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
płukanki do oczu, nie do celów medycznych, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, pumeks, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wybielacze
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, przybory toaletowe i kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, saszetki zapachowe do bielizny, środki odświeżające powietrze, 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych,
dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza,
herbata dla astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające
do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki
do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciom, nalewki
do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki,
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych
lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki do celów
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne,
przeznaczone do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub
przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności,
suplementy żywnościowe, 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, suple-
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menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe,
środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, witaminy, tabletki wspomagające
opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych, przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów
samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna,
wody mineralne do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść
mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się
z żywych tkanek, komórki macierzyste do celów medycznych, sperma
do sztucznego zapłodnienia, kąpiele tlenowe, sztyfty kaustyczne,
sztyfty przeciw brodawkom, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki
lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się
stóp, środki na odciski, środki przeciw zrogowaceniom, aerozole chłodzące do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu,
roztwory do szkieł kontaktowych, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, lecznicze suche szampony, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty biobójcze, aldehydy do celów
farmaceutycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych,
produkty bakteriobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z komórek
macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne,
chusteczki do użytku chirurgicznego, środki opatrunkowe, materiały
opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, płyny farmaceutyczne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, materiały
opatrunkowe, medyczne, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, bandaże, bandaże opatrunkowe, płótno opatrunkowe, waciki
do celów medycznych, wata do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata higroskopijna, wata opatrunkowa, gąbki
do ran, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne,
przylepne taśmy do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, materiały do leczenia zębów, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, dentystyczne materiały ścierne, kleje do protez dentystycznych,
mastyksy dentystyczne, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
ze złota, lakier dentystyczny, porcelana do protez dentystycznych,
protezy dentystyczne, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze, środki sanitarne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki dezynfekujące, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty stosowane w rentgenodiagnostyce, substancje diagnostyczne do celów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty
na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne
do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty do irygacji do celów medycznych, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, preparaty przeciw moczeniu
się, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, wkładki do stanika dla
karmiących matek, pieluchy dla niemowląt, podpaski higieniczne,
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla
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niemowląt, pielucho majtki dziecięce, tampony, podpaski higieniczne,
taśmy do podpasek, intymne preparaty nawilżające, żele do stymulacji
seksualnej, 10 analizatory do użytku medycznego, analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, analizatory składu ciała, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do mikrodermabrazji, aparatura do radioterapii, aparatura i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty do masażu wibracyjnego przyrządy do masażu estetycznego, wibratory
łóżkowe wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, biodegradowalne implanty do zespalania kości, implanty chirurgiczne składające się
ze sztucznych materiałów, materiały do zszywania, nici chirurgiczne,
katgut, kleszcze, kleszcze do kastracji, kompresory, lancety, (usterka
stosowane w chirurgii, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nożyczki chirurgiczne, okrycia chirurgiczne, odzież specjalna
używana w salach operacyjnych, piły do celów chirurgicznych, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, stoły operacyjne, termoelektryczne kompresy, sondy chirurgiczne, sztuczna skóra do celów chirurgicznych, szyny do użytku chirurgicznego, trokary, gąbki chirurgiczne,
stenty, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia do analizy krwi, urządzenia do anestezji, urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia do fumigacji
do celów medycznych, urządzenia do karmienia piersią, urządzenia
do odciągania mleka z piersi, urządzenia do leczenia głuchoty, urządzenia do leczenia trądziku, urządzenia do masażu, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej,
urządzenia do podawania lekarstw wszczepiane pod skórę, urządzenia do reanimacji, urządzenia do regeneracji komórek macierzystych
do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem, urządzenia dźwigowe dla osób
niepełnosprawnych, urządzenia do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia do użytku w ortodoncji, urządzenia i przyrządy
urologiczne, urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych,
artykuły ortopedyczne, gorsety do celów medycznych, gorsety
brzuszne, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, obuwie ortotyczne, wkładki
ortopedyczne, wkładki na płaskostopie, wkładki z podparciem łuku
stopy do obuwia, separatory palców u nóg do celów ortopedycznych,
kule inwalidzkie, nasadki do kul, laski-czwórnogi do celów medycznych, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, protezy kończyn, pasy
do celów medycznych, pasy brzuszne, pasy podbrzuszne, pasy przepuklinowe, pasy przepuklinowe pępkowe, pasy ciążowe, pasy do celów ortopedycznych, pasy do celów medycznych, elektryczne pasy
galwaniczne do celów medycznych, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, pesaria, przyrządy i przybory dentystyczne, aparatura
dentystyczna, elektryczna, lusterka dentystyczne, wiertła dentystyczne, protezy dentystyczne, sztuczna szczęka, sztuczne zęby, sztyfty
dentystyczne do sztucznych zębów, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, gumki ortodontyczne, fotele do celów medycznych lub
dentystycznych, fotele dentystyczne, łóżka specjalnie skonstruowane
do celów medycznych, łóżka wodne do celów medycznych, materace
nadmuchiwane do celów medycznych, materace położnicze, dmuchane poduszki do celów medycznych, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy, poduszki do celów medycznych, poduszki
przeciw bezsenności, koce podgrzewane elektrycznie do celów poduszki przeciw bezsenności, koce podgrzewane elektrycznie do celów
prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych,
podkłady zapobiegające odleżynom, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, nosze na kółkach, nosze używane w karetkach pogotowia, lampy do celów medycznych, lampy kwarcowe
do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych,
filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych, aparaty słuchowe, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, aparaty do ochrony słuchu,
zatyczki do uszu, aspiratory do nosa, aplikatory pigułek, artykuły antykoncepcyjne, bańki lekarskie, baseny i kaczki sanitarne, baseny sanitarne, boty do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
bransoletki przeciwreumatyczne, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, cewniki, defibrylatory, dializatory, elektrody do użyt-
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ku medycznego, elektrokardiografy, futerały na instrumenty medyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gryzaki pierścienie dla
ząbkujących dzieci, grzebienie do wyczesywania wszy, gumowe lalki,
hemometry, inhalatory, inkubatory do celów medycznych inkubatory
dla noworodków, insuflatory, kaftany bezpieczeństwa, gastroskopy,
kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule, krzesła sedesowe, kubeczki do podawania leków, maski anestezjologiczne, maski
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel medyczny, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, miski do celów
medycznych, termometry do celów medycznych naklejki termoczułe
do użytku medycznego, nożyki do odcisków, obrączki przeciwreumatyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych, odzież kompresyjna, oftalmometry oftalmoskopy, opaski podtrzymujące, podkładki
podbrzuszne, pojemniki do aplikowania leków, smoczki, smoczki
do butelek do karmienia, pojemniki na butelki do karmienia, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, pompy do celów medycznych, prezerwatywy, prowadniki do celów medycznych, przybory
do mycia wgłębień ciała, przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycznych, przyrządy elektryczne do akupunktury, przyrządy
położnicze, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów
medycznych rękawice do masażu, rozpylacze do celów medycznych
rozpylacze aerozoli do celów medycznych, rurki drenujące do celów
medycznych, rurki z radem do celów medycznych, sondy do celów
medycznych, sondy do cewki moczowej, spirometry, spluwaczki
do celów medycznych, stetoskopy, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
domaciczne, strzykawki dopochwowe, igły do akupunktury, igły
do celów medycznych, igły do zszywania, stymulator serca, stymulatory mózgu, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych,
soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] do im plantacji chirurgicznych,
sztuczne gałki oczne, sztuczne piersi, temblaki, tomografy do celów
medycznych, sztuczne włosy, worki na wodę do celów medycznych,
worki z lodem do celów medycznych, wyciągi do celów medycznych,
zabawki erotyczne, zakraplacze do celów medycznych, zamknięcia
do butelek do karmienia, zestawy do irygacji, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych
z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne
do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów
żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty
pro biotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia
na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów
żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne
do celów żywienia, dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi agencji importowo-eksportowych, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, analizy kosztów, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, wyceny handlowe, usługi w zakresie porównywania cen, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
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gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą outsourcing, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu lekami, środkami farmaceutycznymi, informacja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowej o lekach, pośrednictwo w zakresie uzyskania rejestracji
leków, środków farmaceutycznych, artykułów medycznych i opatrunkowych, składów celnych, agencje reklamowe, reklama, usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów reklamowych,
reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama multimedialna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych internetu, wszelka reklama z użyciem następujących nośników: papier, folia metalowa, folie
z tworzyw sztucznych, kompozycje w/w nośników, zakup powierzchni
reklamowych w prasie oraz czasu antenowego w radiu i telewizji, bezpośrednia reklama pocztowa, wypożyczanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, prowadzenie promocji nowych leków, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
pokazów, usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, usługi marketingowe w szczególności w postaci tworzenia programów lojalnościowych z udziałem sprzedaży po promocyjnych cenach, usługi marketingowe w tym reklama osób trzecich, telemarketing, usługi public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, prowadzenie aptek i hurtowni leków oraz materiałów medycznych, prowadzenie aptek internetowych, usługi prowadzenia sklepów
w zakresie sprzedaży kosmetyków i artykułów toaletowych, prowadzenie sklepów zielarsko-medycznych oraz sklepów specjalistycznych
zaopatrzenia medycznego, usługi prowadzenia aptek w zakresie
sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych, sprzedaż produktów
farmaceutycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek fachowych, czasopism fachowych poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni wielobranżowej i w sklepie za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej, internetu, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie i sklepie internetowym z towarami: 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 farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowe bazy danych, komputerowe
zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
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bywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, dekoracja wystaw sklepowych, 39 usługi w zakresie dystrybucji, magazynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, surowców farmaceutycznych, artykułów medycznych,
środków farmaceutycznych, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
składowanie towarów, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], pakowanie prezentów, pakowanie towarów, usługi butelkowania, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe w zakresie farmacji, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne-pokazy, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
teleturniejów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
organizowanie audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie akcji
społecznych, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie: doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, porady aptekarskie, analizy medyczne związane z leczeniem osób takie jak prześwietlenia rentgenowskie oraz pobierania próbek krwi, aromaterapia,
chiropraktyka, chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia,
fryzjerstwo, hospicja, implantacja włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, usługi saun, usługi solariów, manicure,
masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi sanatorii, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług przez domy
opieki nad starszymi ludźmi, tatuowanie, terapia mowy, usługi banków krwi, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, usługi dentystyczne usługi ortodontyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia
usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych: usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi
zapładniania metodą in vitro, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego .
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(540) Femicontrol Forte
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów
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medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna do celów medycznych, leki
dla ludzi, leki pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki
seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciem, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania
normalnej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy
diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 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, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy,
syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające: środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki
witaminowe, witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych,
przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.
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(732) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Aromahelp
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna do celów medycznych, leki
dla ludzi, leki pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki
seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciem, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania
normalnej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy
diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 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, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy,
syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające: środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki
witaminowe, witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych,
przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym

2618

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(111) 307730
(220) 2017 06 28
(210) 473480
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 18
(732) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Aroma Help
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów
medycznych, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające
do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki
do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciem, nalewki
do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki,
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania normalnej
diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne
do żywności, suplementy żywnościowe, 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, odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku
farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, le-
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cytyna do celów medycznych, hormony, środki przeciwbólowe, środki
przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające:
środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające,
środki nasenne, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, witaminy, tabletki
wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów
medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, kokaina,
opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry,
plastry do celów medycznych, przylepne plastry lecznicze, plastry
o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki
do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe,
maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok
maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów
medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(111) 307731
(220) 2017 06 30
(210) 473597
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 16
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KORONA KRÓLÓW
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
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z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 307732
(220) 2017 07 04
(210) 473697
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) DIETICE SPÓŁKA CYWILNA, Przeźmierowo, PL.
(540) DIETICE
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, zielony
(531) 26.04.01, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, w tym lody dietetyczne, wysokobiałkowe i izotoniczne, 35 sprzedaż lodów, w tym lodów dietetycznych, wysokobiałkowych i izotonicznych.
(111) 307733
(220) 2017 07 04
(210) 473702
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) DIETICE SPÓŁKA CYWILNA, Przeźmierowo, PL.
(540) dietice
(510), (511) 30 lody, w tym lody dietetyczne, wysokobiałkowe i izotoniczne, 35 sprzedaż lodów, w tym lodów dietetycznych, wysokobiałkowych i izotonicznych.
(111) 307734
(220) 2017 07 04
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 25
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko Dla Ciebie & Dla Mnie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 473718

(111) 307735
(220) 2017 07 05
(151) 2018 01 31
(441) 2017 08 28
(732) NGUYEN SY HIEP, Warszawa, PL.
(540) K KENCIN Asian nail art
(540)

(210) 473755

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne, czyszczące, zapachowe oraz
zmieniające wygląd do: paznokci, twarzy, skóry i włosów, sztuczne
paznokcie, rzęsy, włosy, 44 salony: piękności, fryzjerskie, manicure,
tatuowanie, usługi wizażu, masaż, solarium, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(111) 307736
(220) 2017 02 09
(210) 467338
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 20
(732) PROCERA WRONA SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) procera
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 307737
(220) 2013 01 21
(210) 409434
(151) 2014 02 03
(441) 2013 05 13
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) alaprolipon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne preparaty
wzmacniające i uodparniające, substancje dietetyczne do celów leczniczych, medyczne preparaty wspomagające leczenie, suplementy
odżywcze do celów medycznych, medyczne środki wspomagające
funkcjonowanie układu nerwowego, 29 oleje roślinne i zwierzęce,
preparaty z ekstraktami roślinnymi do celów spożywczych, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i dodatkami roślinnymi, 30 odżywki węglowodanowe
wzbogacane witaminami, minerałami i substancjami pochodzenia
roślinnego.
(111) 307738
(220) 2012 01 03
(210) 394754
(151) 2015 05 27
(441) 2012 04 10
(732) IN GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilany, PL.
(540) INGLASS
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi dotyczące elewacji kompozytowych, 42 projektowanie budynków ich elementów oraz wnętrz,
zwłaszcza w zakresie konstrukcji z metalu lub szkła, usługi w zakresie
planowania zużycia energii.
(111) 307739
(220) 2017 08 16
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) AED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane, PL.
(540) PREMIUM SUPPORT
(540)

(210) 475361

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 02.09.06, 16.01.11, 16.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób
starszych, poradnictwo medyczne, 45 usługi w zakresie opieki.
(111) 307740
(220) 2015 03 23
(210) 440591
(151) 2016 03 07
(441) 2015 07 06
(732) LENFARM STARA TŁOCZNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, PL.
(540) dekarcenal
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych wzbogacone witaminami i minerałami,
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preparaty wzmacniające, uodparniające i wspomagające leczenie,
płynne, w proszku, w zawiesinie, w tabletkach i w kapsułkach do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do wspomagania leczenia, preparaty zapobiegające chorobom zawierające oleje, białka i/
lub węglowodany, odżywki wysokoenergetyczne i odżywki wysokotłuszczowe i/lub wysokobiałkowe do celów leczniczych, preparaty
do diet niskowęglowodanowych do celów leczniczych, 29 oleje jadalne i tłuszcze, liofilizowane i/lub suszone rozpyłowo oleje roślinne
i białka do celów spożywczych, 32 napoje bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów.

(111) 307741
(220) 2017 07 07
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) MONKIEWICZ MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) MONKIEWICZ
(540)

(210) 473863

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje
grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, dywany podgrzewane elektrycznie, instalacje do sauny, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę,
osuszacze powietrza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
wody, podgrzewacze wody [aparatura], elektryczne podgrzewacze
wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury
kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, instalacje i urządzenia do suszenia, antyrozpryskowe dysze wylotowe
do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, armatura do kąpieli parowych, urządzenia do ujęcia
wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych
lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory
nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], urządzenia
zasilające kotły grzewcze, 35 sprzedaż produktów: grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania
wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
dywany podgrzewane elektrycznie, instalacje do sauny, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania,
zaślepki do grzejników, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania
parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych],
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę, osuszacze powietrza, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura],
elektryczne podgrzewacze wody do wanien, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, instalacje i urządzenia do suszenia, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna,
aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych
oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur
wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], dmu-
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chawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia
nawadniające], urządzenia zasilające kotły grzewcze, agencje reklamowe, marketing, 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, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, kolportaż próbek, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa
reklama, reklama bilboardowa, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności
konsumenta, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe,
sporządzanie wyciągów z konta, 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, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej,
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 działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 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, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, przygotowywanie listy płac, 37 montaż
i naprawy instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa urządzeń
do nawadniania, usługi hydrauliczne, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, lakierowanie, murowanie, szlifowanie, doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany, informacja
budowlana, budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane,
budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia.

(111) 307742
(220) 2017 07 07
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 09
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) Baltic Geodetic Congress
(540)

(210) 473872

Kolor znaku: czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.07, 26.11.12, 26.02.12
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, periodyki, kalendarze, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie
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materiałów reklamowych, usługi promocyjne, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, 41 usługi edukacyjne, organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, publikowanie
książek, prowadzenie szkoleń dla dorosłych, konsultacje w zakresie
prowadzenia szkoleń, nauczanie korespondencyjne, produkcja filmów innych niż reklamowe.

(111) 307743
(220) 2017 07 07
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) MONKIEWICZ MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) THERM-TRADE
(540)

(210) 473875

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje
grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, dywany podgrzewane elektrycznie, instalacje do sauny, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę,
osuszacze powietrza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
wody, podgrzewacze wody [aparatura], elektryczne podgrzewacze
wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury
kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, instalacje i urządzenia do suszenia, antyrozpryskowe dysze wylotowe
do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, armatura do kąpieli parowych, urządzenia do ujęcia
wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych
lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory
nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], urządzenia
zasilające kotły grzewcze, 35 sprzedaż produktów: grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania
wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
dywany podgrzewane elektrycznie, instalacje do sauny, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania,
zaślepki do grzejników, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania
parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych],
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stale, płynne lub gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę, osuszacze powietrza, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura],
elektryczne podgrzewacze wody do wanien, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, instalacje i urządzenia do suszenia, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna,
aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych
oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur
wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia
nawadniające], urządzenia zasilające kotły grzewcze, agencje reklamowe, marketing, 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,
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uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, kolportaż próbek, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa
reklama, reklama bilboardowa, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności
konsumenta, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe,
sporządzanie wyciągów z konta, 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, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej,
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 działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 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, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, przygotowywanie listy płac, 37 montaż
i naprawy instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa urządzeń
do nawadniania, usługi hydrauliczne, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, lakierowanie, murowanie, szlifowanie, doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany, informacja
budowlana, budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane,
budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie maszyn do czyszczenia.

(111) 307744
(220) 2017 07 10
(210) 473915
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 11
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) PISTIS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe

2622

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży 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) 307745
(220) 2017 07 10
(210) 473923
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) ORTLIEB CHRISTIAN FIRMA SPOT-LIGHT, Cisek, PL.
(540) L BRITOP LIGHTING
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampy stojące, lampy elektryczne,
lampy wiszące, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, lampiony, lampy luminescencyjne, lampy laboratoryjne, latarki, reflektory do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia do lamp, szkła do lamp,
klosze do lamp, osłony do lamp, żarówki oświetleniowe, żarniki
do lamp elektrycznych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, 35 usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych
następujących towarów: lampy elektryczne do zawieszania, lampy
stojące, lampy oświetleniowe, lampy wiszące, lampy bezpieczeństwa, lampiony, lampy luminescencyjne, lampy laboratoryjne, latarki,
reflektory do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia do lamp, szkła
do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp, żarówki oświetleniowe,
żarniki do lamp elektrycznych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje oświetleniowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących oświetlenia i doboru źródeł światła.
(111) 307746
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Money
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(210) 474155
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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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane,
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie,
materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały
papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa
reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo
i konsulting dotyczące działalności gospodarczej oraz reklamy, usługi pomocy i organizacji oraz zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania
i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności,
usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów
z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, informacja
o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego zawarte w tej klasie,
usługi bankowe, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów warto-
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ściowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi
zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie
wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi
wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia
funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi finansowych memorandów informacyjnych tj. usługi informacji finansowej, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, usługi prowadzenia rachunków
maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych,
analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
zarządzanie
towarzystwami,
funduszami
inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa
funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont
emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe tj. finansowe usługi rozliczeniowe, usługi leasingowe, usługi faktoringu,
usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń
transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu
wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart
płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym i aktywami, usługi
operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące
wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia
satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej,
dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty
elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, przydzielanie dostępu do portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali
komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informa-
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cyjne, udostępnianie portali z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz komentarzami
i poradami dla inwestorów, udostępnianie platformy internetowej
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu
do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków
łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa
telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi
w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań
audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych,
edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań
w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w dziedzinie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie
komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania
komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym
języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach,
projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem
programów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych,
tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, informacja
o ww. usługach.

(111) 307747
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Leasing
(540)

(210) 474157

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych-karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
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i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
dotyczące finansów, bankowości, kart kredytowych, inwestycji
i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały
papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa
reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo
i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi franszyzy,
usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public
relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe,
pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków
finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty
hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności,
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe
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dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów
i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami
finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji
spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora
emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa-usługi
przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich,
prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacji zawarte
w tej klasie, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej,
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnia-
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nie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej
poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych,
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internatową, udostępnianie
portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale
komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu
z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów,
umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji,
przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania,
usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie
sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub
video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów
i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach,
42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań
w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych
i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego,
mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup
użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, licencjonowanie, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych,
tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 usługi
prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy
sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(111) 307748
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Leasing
(540)

(210) 474159

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 29.01.12, 27.05.05
(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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
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urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych-karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
dotyczące finansów, bankowości, kart kredytowych, inwestycji
i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały
papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa
reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo
i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi franszyzy,
usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public
relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
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promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe,
pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków
finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty
hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności,
usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe
dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów
i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami
finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji
spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora
emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa-usługi
przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich,
prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo-
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kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacji zawarte
w tej klasie, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej,
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej
poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych,
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internatową, udostępnianie
portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale
komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu
z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów,
umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji,
przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania,
usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie
sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub
video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów
i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach,
42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań
w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych
i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego,
mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup
użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, licencjonowanie, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych,
tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 usługi
prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy
sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.
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(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Bank
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.04
(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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy
komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe,
programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji
poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje
bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków
elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych
i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych,
16 druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze,
reklamy papierowe, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie
zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące
franszyzy, mianowicie pomoc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo zakresie
franszyzy, usługi świadczone przez franczyzodawcę, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku
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i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych
i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów
z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations,
usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, w tym
inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości,
usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi
ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa
w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności,
w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności,
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe,
usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem
na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami
wartościowymi oraz raporty, analizy i opracowania w tym zakresie
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych
pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz
emitenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi
spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia
lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu
pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami
powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie,
clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat ter-
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minowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem
i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu
gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia
satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej,
dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty
elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
usługi publikacji elektronicznych on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie
wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie
komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
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sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach, 45 usługi
prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi
w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach.
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Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(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 elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy
komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe,
programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji
poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje
bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków
elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych
i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych,
16 druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze,
reklamy papierowe, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie
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zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące
franszyzy, mianowicie pomoc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo zakresie
franszyzy, usługi świadczone przez franczyzodawcę, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku
i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych
i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów
z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations,
usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, w tym
inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości,
usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi
ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa
w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności,
w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności,
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe,
usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem
na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami
wartościowymi oraz raporty, analizy i opracowania w tym zakresie
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych
pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz
emitenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi
spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia
lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu
pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finanso-
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wych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami
powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie,
clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem
i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu
gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia
satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej,
dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty
elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
usługi publikacji elektronicznych on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier eduka-
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cyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie
wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie
komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach, 45 usługi
prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi
w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach.

(111) 307751
(220) 2017 07 14
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Cloud
(540)

(210) 474165

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(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 elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe
zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych,
programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz
instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania,
odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat
konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier,
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje
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do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe,
doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań
podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów,
organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, czynności biurowe zawarte w tej
klasie, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych,
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych,
usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych
i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo
w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi
doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek
do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania finansowych
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami
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wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu
posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy,
obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych,
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie
i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych
banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności
powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem,
usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem
mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności
deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług
ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja,
usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio,
telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale
komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi
transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu
z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów,
umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji,
przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakre-
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sie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu
i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji
multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników
informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych,
organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw
w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych,
informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie
komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach,
dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, licencjonowanie, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii
i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi w zakresie spraw spornych,
usługi zarządzania własnością intelektualną.

(111) 307752
(220) 2017 07 18
(210) 474270
(151) 2018 01 23
(441) 2017 10 02
(732) GRAKTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Opticum Blue
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia kuchenne i akcesoria do nich,
pralki automatyczne, zmywarki naczyń, odkurzacze elektryczne,
roboty do czyszczenia do celów domowych, maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, drukarki
3D, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, etykieciarki, części i akcesoria
do wyżej wymienionych produktów zawarte w klasie 7, 9 urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, odbiorniki audiowizualne, urządzenia do nagrywania, nadawania, transmisji, wytwarzania, reprodukcji lub przetwarzania sygnałów
cyfrowych, w tym sygnałów cyfrowego radia i telewizji, urządzenia
do zbierania i przetwarzania sygnałów cyfrowego radia i telewizji,
urządzenia do wzmacniania, modulacji, wykrywania, zdalnej transmisji i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych przez sprzęt audiowizualny, dekodery, kodery, telewizory, ekrany telewizyjne, ekrany
multimedialne, odtwarzacze audio, odtwarzacze video, odtwarzacze
multimedialne, urządzenia do zapisu lub odtwarzania sygnałów telewizyjnych na płytach lub wszelkich innych nośnikach, jak również
ich podzespołach, kamery, kamery video i cyfrowe, kamery telewizyjne i projektory, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania danych,
w tym dźwięku i obrazu, systemy hi-fi, tunery radiowe i telewizyjne,
głośniki, wzmacniacze, anteny radiowe elektryczne, w tym anteny
telewizyjne i anteny satelitarne, programy komputerowe, oprogramowanie umożliwiające kodowanie i odkodowywanie danych, przewody i kable elektryczne, w tym kable antenowe, urządzenia i przyrządy
nadawcze, w tym radiowe, kablowe lub satelitarne, umożliwiając interakcję ze sprzętem audio-wideo, elektroniczne urządzenia sterujące,
piloty do zdalnego sterowania, adaptory elektryczne, alarmy, alarmy
antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, aplikacje
komputerowe do pobrania, baterie, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], dyktafony,
dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dżojstiki do użytku z komputerami,
inne niż do gier wideo, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt,
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elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu, elektroniczne systemy
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, etui na smartfony,
identyfikacyjne karty magnetyczne, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy
audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, ładowarki do baterii, łańcuszki do binokli, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne
nośniki danych, mikrofony, mikroprocesory, miksery audio, modemy,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], obiektywy powiększające,
obudowy głośników, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych,
okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania
sportu, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, paski do telefonów komórkowych, pokrowce do komputerów
kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy,
pokrowce na smartfony, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy komputerowe nagrane, radia [odbiorniki
radiowe], radia samochodowe, roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, słuchawki [zakładane na głowę], smartfony,
subwoofery, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego
sterowania, walkie-talkie, zegarki inteligentne, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów zawarte w klasie 9, 12 pojazdy, pojazdy napędzane
elektrycznie, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy jedno lub wielokołowe napędzane elektrycznie i sterowane za pomocą balansu ciałem,
skutery, samobalansujące skutery elektryczne, samobalansujące deski
napędzane elektrycznie, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samobieżne pojazdy elektryczne,
pojazdy do poruszania się po ziemi, zdalnie sterowane inne niż zabawki, rolki [koła pojazdów], mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, część i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów
zawarte w klasie 12, 28 deskorolki, pojazdy [zabawki], deski sterowane
za pomocą balansu ciałem, deski napędzane elektrycznie sterowane
za pomocą balansu ciałem, ochraniacze na łokcie i kolana do użycia
podczas jazdy na deskorolce, kaski do jazdy na deskorolce, artykuły
i sprzęt sportowy, deski typu bodyboard, deski do bodysurfingu.

(111) 307753
(220) 2017 07 19
(210) 474351
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) T-REX
(510), (511) 8 narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, nieelektryczne
narzędzia ręczne, szydła, siekiery, toporki, siekierki, przyrządy do cięcia, sierpaki, wiertła, wiertarki (narzędzia ręczne), przyrządy do ostrzenia ostrzy, ostrza (noże) do strugów, ostrzałki (narzędzia ręczne), ostrza
(narzędzia ręczne), świdry, oplatarki (narzędzia ręczne), otwieracze
do puszek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania, punktaki, dłuta,
rębarki, zaciski dla stolarzy lub bednarzy, topory rzeźnicze, ośniki, wiertła ręczne, dłuta, żłobaki, pompy ręczne, toporki, dłuta do otworów,
dłuta gniazdowe, nożyczki, nożyce, nożyce (narzędzia ręczne), ostrza
nożyc, wiertarki piersiowe (korby do świdrów), narzędzia ręczne ze stali narzędziowej, przebijaki (narzędzia ręczne), przebijaki gwoździowe,
pilniki igłowe (narzędzia ręczne), cęgi do cięcia drutu, dziurkacze (narzędzia ręczne), dziurkacze do numerowania, strugi, szczypce płaskie,
piły (narzędzia ręczne), piły do metalu, piły do drewna, piły kątowe,
piły kabłąkowe, piły wyrzynarki, ostrza do pił (części narzędzi ręcznych), uchwyty do pił, obsady do pił ręcznych, obudowy na piły ręczne, gwintownice, matryce, przedłużacze do korb do gwintowników,
śrubokręty, ostrzałki, stal ostrzowa, osełki, kamienie szlifierskie, tarcze
ścierne (narzędzia ręczne), młoty kowalskie, szpatułki, młotki do rozbijania kamienia, kamienie szlifierskie, kółka ręczne, pokrętki do gwintowników, gwintownice, szczypce, szczypce płaskie, kielnie wykończeniowe, kielnie, packi metalowe, przyrządy do cięcia rur, pincety,
imadła, klucze maszynowe nastawne, zestawy kluczy maszynowych,
zamocowania i akcesoria (części narzędzi), klucze maszynowe nastawne (narzędzia ręczne), klucze mechaniczne, klucze do rur i szczypce
płaskie, klucze nastawne, młotki (narzędzia ręczne), młotki do blachy,
siekiery, dłuta, łomy, akcesoria ślusarskie (narzędzia ręczne), szczotki,
pilniki, skrzynki uciosowe, strugi, pilniki zdzieraki, zaciski, pilniki gru-
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bozębne, prasy (narzędzia ręczne), szpatułki i skrobaki, noże i nożyczki,
ostrza, osełki, szczypce płaskie, śrubokręty, końcówki do śrubokrętów,
zszywacze (narzędzia ręczne), nitownice (narzędzia ręczne), smarownice (narzędzia ręczne), akcesoria do smarownic (części narzędzi), nalewaki i olejarki, urządzenia do oleju, pompy olejowe (narzędzia ręczne),
narzędzia do obróbki szkła (narzędzia ręczne), narzędzia do glazurowania (narzędzia ręczne), wycinarki szczelin (narzędzia ręczne), koparki
(narzędzia ręczne), czerparki (narzędzia ręczne), uchwyty do wiertarek
(narzędzia ręczne), tłuczki, trzpienie do mocowania (narzędzia ręczne),
narzędzia do wyciągania gwoździ, pilniki, skrobaczki do czyszczenia
podłóg na łodziach, tarcze szlifierskie, kamienie szlifierskie, pistolety (narzędzia ręczne), młotki, narzędzia do wyciągania gwoździ, tarki
(narzędzia ręczne), zębatki (narzędzia ręczne), brzytwy, nitownice (narzędzia ręczne), młotki nitownicze, skrobaczki do czyszczenia (narzędzia ręczne), skrobaczki ręczne, łopaty, łopaty (ogrodnicze), szpadle,
klucze maszynowe (stałe), kątowniki, przebijaki (narzędzia ręczne),
przyrządy do cięcia rur, narzędzia do stemplowania (narzędzia ręczne),
podnośniki ręczne, podnośniki (urządzenia), żelazka (nieelektryczne
narzędzia ręczne), żelazka do znakowania, żelazka nieelektryczne, żelazka do struga, noże (narzędzia ręczne), sztućce, noże rzeźnicze, noże
myśliwskie, noże do ryb, narzędzia rolnicze (ręczne), zraszacze owadobójcze, kosiarki gazonowe (narzędzia ręczne), zbieraki do owoców
(narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze (ręczne), kosiarki gazonowe
(narzędzia ręczne), noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze,
broń biała, ostrza (broń).

(111) 307754
(220) 2017 07 19
(210) 474385
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) ZAKŁAD KONFEKCYJNY INTER-GRAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) interGRAWA
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 09.05.02
(510), (511) 25 bluzki, dzianina (odzież), garnitury damskie, kostiumy,
kurtki, odzież, spódnice, spodnie, stroje wizytowe, sukienki damskie,
tuniki, ubrania dla szefów kuchni, czapki kucharskie.
(111) 307755
(220) 2017 07 24
(210) 474470
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 23
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) CAPITOL
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(111) 307756
(220) 2017 07 24
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) NU<sup>3</sup> LINUM
(540)

(210) 474494

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, odżywki wysokoenergetyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy
diety z udziałem białka i węglowodanów, preparaty dietetyczne
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, ekstraktami roślinnymi i olejami do celów medycznych, preparaty wzmacniające oraz
uodparniające z ekstraktami z lnu, z olejem lnianym, dietetyczna
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żywność do celów medycznych, 29 produkty z dodatkiem lnu do celów spożywczych, koncentraty i dodatki żywieniowe wzbogacone
olejami.

(111) 307757
(220) 2017 07 24
(210) 474502
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) GRAFEN PROFESSIONAL automotive & construction chemistry
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 fugi do płytek, gazy do użytku w spawaniu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje [klejenie], kleje
do użytku w przemyśle budowlanym, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do ochrony przed ogniem, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, silikony, substancje klejące dla
przemysłu, a w szczególności dla przemysłu budowlanego, uszczelniacz poliuretanowy do klejenia w budownictwie, przemyśle i motoryzacji, 2 mieszanki gruntujące, 3 preparaty czyszczące do samochodów, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do usuwania
klejów, preparaty do usuwania rdzy, 4 oleje penetrujące, smary do łańcuchów, smary do samochodów, smary w sprayu, 17 masy uszczelniające, materiały izolacyjne do dachów, pianka do izolacji akustycznej,
pianka do izolacji cieplnej, szczeliwa, szczeliwa [masy uszczelniające],
szczeliwa do budynków, środki do uszczelniania okien i drzwi, w postaci szczeliwa, uszczelniacz do połączeń, uszczelniacz poliuretanowy
do uszczelniania w budownictwie, przemyśle i motoryzacji, uszczelniacze antykorozyjne, uszczelniacze do spoin w karoserii pojazdów,
uszczelniacze do uszczelniania złączy.
(111) 307758
(220) 2017 07 27
(210) 474650
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) LEMARPOL-WÓZKI WIDŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki, PL.
(540) Lemarpol
(540)

(531) 18.01.16, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny budowlane, części maszyn budowlanych,
urządzenia transportowe do podnoszenia i przemieszczania przedmiotów, 12 wózki widłowe, części wózków widłowych, 35 sprzedaż
wózków widłowych i ich części, maszyn budowlanych i ich części,
pokazy towarów w celach handlowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, 37 serwis, naprawa i remonty wózków widłowych i maszyn budowlanych.
(111) 307759
(220) 2017 07 27
(210) 474683
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOLOGICZNE, Warszawa, PL.
(540) PTD Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 26.04.09, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 czasopisma, ulotki, foldery, prospekty, książki, 35 reklama radiowa i telewizyjna, wydawanie opinii o produktach, udzielanie prawa do używania nazwy i logo PTD w kontekście haseł informacyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe
bazy danych, powielanie dokumentów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy
korespondencyjne, usługi w zakresie obsługi i funkcjonowania stoisk
wystawowych, badanie opinii, 41 rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy dermatologów, opieka nad programami specjalizacji z dermatologii i wenerologii w zakresie nauczania, organizowanie zjazdów, konferencji,
posiedzeń naukowych, konkursów, wykładów publicznych, pokazów, wystaw, targów w zakresie zaznajomienia z zagadnieniami dermatologii o charakterze edukacyjnym, inicjowanie i wspieranie prac
naukowych w zakresie nauczania, usługi w zakresie szkoleń, seminariów, konferencji, kursów, sympozjów, 42 usługi rozpowszechniania
nowych technik i technologii w zakresie dermatologii, specjalistyczne badania naukowe w zakresie dermatologii i wenerologii, specjalistyczne doradztwo naukowe dotyczące dermatologii i wenerologii.

(111) 307760
(220) 2017 07 27
(210) 474684
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOLOGICZNE, Warszawa, PL.
(540) POLSKA AKADEMIA DERMATOLOGII I WENEROLOGII
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, usługi w zakresie obsługi i funkcjonowania stoisk wystawowych, powielanie dokumentów, badanie opinii,
41 rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy dermatologów i wenerologów, organizowanie zjazdów, konferencji, posiedzeń naukowych, konkursów,
wykładów publicznych, pokazów, wystaw, targów w zakresie zaznajomienia z zagadnieniami dermatologii i wenerologii o charakterze
edukacyjnym, usługi w zakresie szkoleń, seminariów, konferencji,
kursów, sympozjów, 42 usługi rozpowszechniania nowych technik
i technologii w zakresie dermatologii i wenerologii, specjalistyczne
badania naukowe w zakresie dermatologii i wenerologii, specjalistyczne doradztwo naukowe dotyczące dermatologii i wenerologii.
(111) 307761
(220) 2017 07 28
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 09
(732) PAMUK LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola-Zaradzyńska, PL.
(540) DB Di Bellezza
(540)

(210) 474715

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
dziewcząt, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, bielizna osobista,
podkoszulki, koszulki polo, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, dżinsy, spodnie sztruksowe, garnitury damskie,
kamizelki, koszule, krawaty, kurtki, kombinezony, kostiumy, damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, płaszcze i kurtki futrzane, pulowery, paski, rękawiczki, pończochy, rajstopy, szale, szaliki, skarpetki, spodnie wierzchnie, sukienki, spódnice, swetry, szlafroki, tuniki,
ubrania codzienne, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 307762
(220) 2017 08 01
(210) 474835
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) ZALIPIANKI EWA WACHOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
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(540) ZALIPIANKI EWA WACHOWICZ
(510), (511) 35 doradztwo w sprawach gospodarczych w zakresie
usług restauracyjnych, organizowanie wystaw i pokazów w celach
reklamowych, usługi sprzedaży artykułów spożywczych i napojów,
41 organizowanie szkoleń w dziedzinie kulinarnej, 43 usługi restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, lodziarni, ciastkarni, bufetów, stołówek, usługi gastronomiczne, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi dostarczania żywności i napojów (katering), doradztwo
kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych.
(111) 307763
(220) 2017 08 02
(210) 474909
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Flair Colours of Nature
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, zaprawy cementowe, lakiery
i emalie, środki do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne,
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby
do emalii, farby stosowane w ceramice, folie metalowe dla malarzy,
barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary
i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze, zagęszczacze do farb i barwników.
(111) 307764
(220) 2017 08 02
(210) 474911
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Śnieżka Colours of Nature
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, zaprawy cementowe, lakiery
i emalie, środki do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne,
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby
do emalii, farby stosowane w ceramice, folie metalowe dla malarzy,
barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary
i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze, zagęszczacze do farb i barwników.
(111) 307765
(220) 2017 08 07
(210) 475086
(151) 2018 02 14
(441) 2017 09 25
(732) VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz, PL.
(540) Landscape
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, różowy
(531) 06.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 kwiaty i rośliny ozdobne kwiatowe oraz bezkwiatowe w doniczkach i pojemnikach, drzewa iglaste i krzewy ozdobne,
w doniczkach i pojemnikach, rośliny lecznicze w doniczkach i pojemnikach, cebulki kwiatowe, sadzonki i nasiona roślin i kwiatów, zioła
świeże, warzywa świeże, sadzonki roślin owocowych, kwiaty i rośliny
suszone do dekoracji.
(111) 307766
(220) 2017 08 07
(151) 2018 02 16
(441) 2017 09 25
(732) KACZMAREK MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) Intelligent Fitness
(540)

(210) 475115

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
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druki sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, 35 reklama,
zarządzanie przedsiębiorstwem, 41 nauczanie, organizacja szkoleń,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 307767
(220) 2017 08 07
(210) 475121
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) JT International SA, Genewa, CH.
(540) GALLAHER’S IRISH CAKE
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.
(111) 307768
(220) 2017 08 07
(210) 475123
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) Austria Tabak GmbH, Wiedeń, AT.
(540) LANDTABAK
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.
(111) 307769
(220) 2017 08 08
(210) 475135
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) CARSPA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Reguły, PL.
(540) CAR SPA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji przeznaczone do samochodów i motocykli, kosmetyki, w tym przeznaczone do samochodów
i motocykli, preparaty do odtłuszczania, olejki eteryczne, perfumy,
preparaty do prania, środki do odświeżania powietrza, woski do lakieru pojazdów, 12 akcesoria samochodowe i motocyklowe w postaci pasów bezpieczeństw, bagażników, błotników, bieżników,
kołpaków, lusterek, dywaników samochodowych, zapalniczek samochodowych, łańcuchów samochodowych, siatek bagażowych
do pojazdów, nóżek motocyklowych, toreb na motocykl, ogumienie
do pojazdów, felgi do pojazdów, 37 usługa w zakresie pielęgnacji
i kosmetyki pojazdów, czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów, konserwacja i naprawa felg, konserwacja i naprawa tapicerki,
naprawy pojazdów, obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, kosmetyka pojazdów, mycie pojazdów, naprawy opon, regeneracja
silników, usługi stacji obsługi pojazdów, renowacja pojazdów, usługi
lakiernicze, usuwanie wgnieceń.
(111) 307770
(220) 2017 08 10
(210) 475208
(151) 2018 02 07
(441) 2017 09 25
(732) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EVOIA by LORIGINE
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 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, serum do włosów, 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, preparaty do makijażu twarzy
i ciała, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów,
preparaty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, brokat do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk,
henna do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do paznokci, puder do makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztuczne, serum do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs, cienie do powiek, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, pomadki do ust, balsamy do ust
[niemedyczne], błyszczyki do ust, ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki], puder do twarzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makijażu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do ust, kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kredki do ust, krem bazowy, kremy do demakijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
kremy i peelingi do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla
celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty
do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli
leczniczych, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze
do włosów, balsamy dla celów leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, plastry samoprzylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć
i odcisków stóp, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
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suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne
preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty
balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy
dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla
celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka
do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony
do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy
do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty
bakteriologiczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów
leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych,
napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych,
zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla
dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki
do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu
do celów medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych,
olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku
dla niemowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, woda termalna, żele do stóp
do celów leczniczych, talk do stóp do celów leczniczych, 21 aplikatory do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, gąbki do makijażu,
gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki
do rzęs, kosmetyczki na przybory toaletowe, pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki], pędzle kosmetyczne, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki, aplikatory do makijażu,
gąbki do makijażu, 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, ulotek), handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modeli i modelek
do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami, kompilacja informacji do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu
kosmetyków, preparatów do makijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków toaletowych oraz aplikatorów do kosmetyków,
sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, dermokosmetyków
oraz preparatów dermatologicznych.

(111) 307771
(220) 2017 08 11
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 02
(732) BIURKOWSKI BŁAŻEJ BG, Sochaczew, PL.
(540) Cisfarm

(210) 475285
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(540)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, balsamy do ciała, mleczka
kosmetyczne, olejki eteryczne, perfumy i środki perfumeryjne, środki upiększające, maseczki kosmetyczne, szampony, sole kąpielowe,
artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, 5 substancje dietetyczne
do celów leczniczych, zioła lecznicze, odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, żywność dietetyczna i suplementy diety
do celów leczniczych.
(111) 307772
(220) 2017 08 21
(210) 475542
(151) 2018 01 29
(441) 2017 09 25
(732) FLORCZAK ADAM, FLORCZAK ZDZISŁAW MIDAS SPÓŁKA
CYWILNA, Pabianice, PL.
(540) EKOGROSZEK KARBONADO Ultra-Premium-Gold
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako
paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety węgla, koks,
drewno opałowe, brykiety z drewna, węgiel orzech, paliwo do pieców węglowych, mieszanki węgla kamiennego, paliwa kopalne oraz
ich pochodne zawarte w tej klasie, 35 prowadzenie usług w zakresie:
reklamy, promocji, marketingu i zarządzanie działalnością handlową
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe,
badanie rynku, organizowanie wystaw w celach reklamowych i handlowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
radiowa i telewizyjna, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyselekcjonowywanie następujących produktów (bez uwzględnienia transportu) z myślą o osobach trzecich: ekologiczne paliwa węglowe, paliwa
zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety węgla,
koks, drewno opałowe, brykiety z drewna, węgiel orzech, paliwo
do pieców węglowych, mieszanki węgla kamiennego, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte w tej klasie tak aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
39 pakowanie paliwa węglowego w worki do transportu i przechowywanie materiałów luzem, pakowanie towarów i produktów węglopodobnych, konfekcjonowanie, dystrybucja węgla i produktów
węglopodobnych.
(111) 307773
(220) 2017 08 22
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) Roma Systems, Inc., Orlando, US.
(540) TONY ROMA’S
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i kateringowe.

(210) 475573

(111) 307774
(220) 2017 08 22
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) GRZELAK DARIUSZ DG GROUP, Ząbki, PL.
(540) ZZ ZANZARA

(210) 475577

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary optyczne i przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, akcesoria do wyrobu okularów, oprawki,
osłony, szkła okularowe, oprawki do okularów, opakowania do okularów, akcesoria do pielęgnacji okularów, okulary korekcyjne, etui
na okulary, łańcuszki do binokli, uchwyty do okularów, etui na okulary, sznurki do okularów, futerały na okulary, lornetki, lornety, lupy,
lusterka optyczne, osłony przeciwsłoneczne do obiektywów, osłony
przeciwoślepiające, zestawy soczewek płaskich i korekcyjnych przeciwsłonecznych ze szkła i tworzyw sztucznych, szkło optyczne.
(111) 307775
(220) 2017 08 22
(210) 475587
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ASCOLIP
(510), (511) 5 suplementy diety, kosmetyki zawierające witaminę C.
(111) 307776
(220) 2013 06 17
(210) 415479
(151) 2016 10 07
(441) 2013 09 30
(732) GRUPA KAMPINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Izabelin, PL.
(540) KAMPINOS NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomości, doradztwo w zakresie handlu nieruchomości.
(111) 307777
(220) 2017 08 22
(210) 475589
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MojeSeriale
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca-
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lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi-
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py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakre-
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sie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych
i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
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on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi,
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 307778
(220) 2017 08 22
(210) 475591
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Dworskie ŻYCIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, żółty, biały, czarny
(531) 01.01.02, 24.09.01, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki
danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii
bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy
komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele-
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wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji,
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania
programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami,
szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych,
programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
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dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych,
nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa
krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi
agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej
w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów
reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych,
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reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego,
obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania
informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży
i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka
i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw
edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska
człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów plebiscytów, organizowanie
imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
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grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych
w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 307779
(220) 2017 08 22
(210) 475598
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) HANZLIK BOGUSŁAW FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
HADEX, Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) HADEX
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi polegające na promocji
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie informacji przydatnych nabywcom i najemcom nieruchomości, organizacja inwestycji
budowlanych oraz zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi i reklamowymi w celu projektowania, budowy i przygotowania
kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomościami, wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja
obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieruchomościami, promocja sprzedaży, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizacja wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży projektów
lokali i/lub budowli mieszkalnych i niemieszkalnych w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży lub przez Internet, usługi w zakresie
pomocy przy sprzedaży, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak
również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków
telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży
w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy
franchisingowej, inwentaryzacja, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: budownictwa
oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru projektów budowlanych, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy
obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów
kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe
w zakresie wystroju wnętrz, 39 transport, transport pasażerski pakowanie, składanie i dostarczanie towarów, zaopatrzenie, spedycja,
logistyka, organizowanie podróży, informacja o transporcie, obsługa
transportowa, usługi świadczone przez kierowców, magazynowanie,
przechowywanie towarów, transport przedmiotów wartościowych,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, transport samochodowy, usługi agencji transportowych, 42 projektowanie
architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów,
projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz,
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo
budowlane, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa
inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa
technicznego w zakresie budownictwa.
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(111) 307780
(220) 2017 08 22
(210) 475599
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) CIEROCKA-SZUMICHORA PATRYCJA, Gdańsk, PL.
(540) altro
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 307781
(220) 2017 08 22
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) GRZELAK DARIUSZ DG GROUP, Ząbki, PL.
(540) civetta
(540)

(210) 475600

(531) 27.05.01, 03.07.05
(510), (511) 9 okulary optyczne i przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, akcesoria do wyrobu okularów, oprawki, osłony, szkła okularowe, oprawki do okularów, opakowania do okularów, akcesoria do pielęgnacji okularów,
etui na okulary, łańcuszki do binokli, uchwyty do okularów, sznurki
do okularów, futerały na okulary, lornetki, lornety, lupy, lusterka
optyczne, osłony przeciwsłoneczne do obiektywów, osłony przeciwoślepiające, zestawy soczewek płaskich i korekcyjnych przeciwsłonecznych ze szkła i tworzyw sztucznych, szkło optyczne.
(111) 307782
(220) 2017 08 22
(210) 475602
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) I360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) i360 SALES AND LOYALTY
(540)

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, badania rynkowe, administrowanie
programami lojalności konsumenta, 39 pakowanie towarów, składowanie towarów, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, 42 projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich.
(111) 307783
(220) 2017 08 23
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 02
(732) fashiontv.com GmbH, München, DE.
(540) f.
(540)
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kosmetyków, odzieży i akcesoriów odzieżowych, napojów alkoholowych i napojów bezalkoholowych, wyrobów perfumeryjnych, akcesoriów modowych, biżuterii i zegarków, 41 publikacja czasopism,
usługi w zakresie rozrywki, usługi klubów nocnych, organizowanie
pokazów mody dla celów rozrywkowych, produkcja filmów, wynajmowanie filmów kinematograficznych, projekcja filmów, rozrywka
radiowa i telewizyjna, przedstawienia musicali, występy piosenkarskie, przedstawienia teatralne i taneczne, na żywo i w mediach,
edukacja za pośrednictwem radia i telewizji, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, działalności sportowa i kulturalna, produkcja, wynajmowanie i pokazy filmowe dla celów rozrywki, filmy
edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie ceremonii rozdania nagród, produkcja audio, wideo oraz multimediów, usługi fotografów,
43 usługi hotelarskie, usługi cateringowe usługi restauracyjne, usługi
kawiarni, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, zaopatrywanie w żywności i napoje, w szczególności dla salonów biznesowych (business lounges), usługi barów przekąskowych, usługi restauracji samoobsługowych, usługi barów koktajlowych, 44 usługi
SPA, usługi salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi.

(111) 307784
(220) 2017 08 23
(210) 475639
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) artiste
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów, w tym: środki do barwienia i rozjaśniania włosów, środki do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów, środki do mycia włosów, w tym: szampony, szampony
przeciwłupieżowe, odżywki i balsamy do włosów, środki do utrwalania fryzury: lakiery do włosów, pianki, żele, woski, brylantyny, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, 21 grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, szczotki do włosów, 26 czepki do farbowania włosów, kokardy do włosów, ozdoby do włosów, sztuczne włosy,
wałki do włosów, wstążki do włosów, wsuwki do włosów.
(111) 307785
(220) 2017 08 23
(210) 475645
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA BUDYŃ JAGLANY SMAK WANILIOWY
z Serca NATURY NOWOŚĆ MĄKA JAGLANA PRAŻONA NATURALNA
WANILIA
(540)

(210) 475624

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 24.17.02, 17.02.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie franchisingu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty,
brązowy, szary, beżowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 budynie deserowe w proszku, budynie deserowe,
desery w proszku, gotowe desery w tym desery na bazie czekolady,
krem budyniowy w proszku, wyroby cukiernicze, koncentraty i półprodukty w formie proszku do przygotowania: budyniów, naleśników, kremów, mas budyniowych, lodów, napojów na bazie budyniu,
wyroby z zastosowaniem czekolady, kakao.

(111) 307786
(220) 2017 08 23
(210) 475650
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) INFINITY
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, balsamy do skóry,
maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry do makijażu, pudry
do kąpieli, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody
toaletowe, wody kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic, środki do pielęgnacji włosów w tym: środki do barwienia i rozjaśniania
włosów, środki do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów,
środki do mycia włosów w tym: szampony, szampony przeciwłupieżowe, odżywki i balsamy do włosów, środki do utrwalania fryzury:
lakiery do włosów, pianki, żele, woski, brylantyny, środki do makijażu i demakijażu, środki przeznaczone do pielęgnacji i malowania
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki do pielęgnacji
i malowania paznokci, środki do higieny zewnętrznych narządów
płciowych, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom.
(111) 307787
(220) 2017 08 23
(210) 475651
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) KOŁOSOWSKI MIKOŁAJ, Warszawa, PL.
(540) waw4free
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, ogłoszenia drobne, organizacja konkursów
w celach reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama
na billboardach elektronicznych, reklamy online, usługi w zakresie
reklamy cyfrowej.
(111) 307788
(220) 2017 08 24
(210) 475673
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 09
(732) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT.
(540) LATO PEŁNE SŁOŃCA
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko ukwaszone
(prostokwasza), mleczne napoje fermentowane (riażenka), jogurt,
napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski,
twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne,
jadalne oleje i tłuszcze, 30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje
z lodów, proszki do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki,
sorbety [lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje czekoladowe z mlekiem, musy deserowe, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(111) 307789
(220) 2017 08 24
(210) 475675
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) OPTIBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OptiFormula
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(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.13, 24.17.20
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan
służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, karma dla kotów, karma dla psów, karma dla
psów biorących udział w gonitwach, karma dla zwierząt domowych,
karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kości dla psów, kości
do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych,
preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów,
suchary dla psów, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line,
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: artykuły spożywcze
dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów,
artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, karma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach,
karma dla zwierząt domowych, karmy o smaku sera dla psów, karmy
w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla
psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne
dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty
spożywcze dla psów, suchary dla psów, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów:
artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia ko-
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tów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
karma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących udział
w gonitwach, karma dla zwierząt domowych, karmy o smaku sera
dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości
i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
kotów, preparaty spożywcze dla psów, suchary dla psów, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 307790
(220) 2017 08 24
(210) 475707
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) STAWIARSKA NATALIA NALA INVESTMENT, Wrocław, PL.
(540) pro academy SCHOOL OF MAKEUP
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi świadczone przez szkoły, organizowanie prowadzenie warsztatów-szkoła wizażu i makijażu, 44 usługi wizażystów.
(111) 307791
(220) 2017 08 24
(210) 475725
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 09
(732) F.H. MIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) X JUMPER
(510), (511) 28 łyżworolki, hulajnogi, ochraniacze, deskorolki.
(111) 307792
(220) 2017 08 24
(210) 475735
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polaris smart
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane
i niegazowane.
(111) 307793
(220) 2017 08 24
(210) 475737
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ KUPONY
(510), (511) 16 kupony, książeczki kuponowe, 35 zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania
obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, administrowanie programami lojalności
konsumenta, obsługa programów lojalnościowych, administrowanie
programami lojalności konsumenta, organizowanie i zarządzanie
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, administrowanie programów
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 36 udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, emisja talonów, kuponów i bonów
wartościowych, programy oszczędnościowe dotyczące opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe związane ze zdrowiem, programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, administrowanie programami wynagrodzeń dla pacjentów, emisja bonów
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów
wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów,
emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami
lojalnościowymi, administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków na receptę, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, wydawanie środków
farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, porady
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w zakresie farmakologii, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki.

(111) 307794
(220) 2017 08 24
(210) 475738
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ ZDROWIE
(510), (511) 16 drukowane komunikaty prasowe, komunikaty prasowe-materiały drukowane, broszury, ulotki, ulotki reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, biuletyny informacyjne, arkusze informacyjne, biuletyny w dziedzinie farmacji i zdrowia, afisze, plakaty,
gazety, 35 reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, informacja marketingowa,
dostarczanie informacji marketingowej, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, 41 usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów.
(111) 307795
(220) 2017 08 24
(210) 475739
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ WARTOŚCI
(510), (511) 16 plakaty reklamowe, afisze, plakaty, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, biuletyny
[materiały drukowane], papierowe materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ulotki farmaceutycznej broszury, 35 promowanie-reklama działalności gospodarczej, doradztwo
związane z rozwojem wizerunku firmy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku fumy, kampanie marketingowe, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing imprez
i wydarzeń, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
marketing handlowy inny niż sprzedaż, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, 41 prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych,
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu.
(111) 307796
(220) 2017 08 24
(210) 475740
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ UBEZPIECZENIA
(510), (511) 36 ubezpieczenie zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych,
administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń
z zakresu leków na receptę, ubezpieczenia lekowe, program ubezpieczeń lekowych i zdrowotnych.
(111) 307797
(220) 2017 08 24
(210) 475741
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ SPORT
(510), (511) 16 drukowane komunikaty prasowe, komunikaty prasowe-materiały drukowane, broszury, ulotki, ulotki reklamowe,
drukowane ulotki informacyjne, biuletyny informacyjne, arkusze
informacyjnej afisze, plakaty, gazety, biuletyny w dziedzinie farmacji, zdrowia i sportu, 35 reklama i usługi reklamowe, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, informacja
marketingowa, dostarczanie informacji marketingowej, informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, 41 prowadzenie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, prowa-
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dzenie imprez usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
edukacja sportowa.

(111) 307798
(220) 2017 08 24
(210) 475742
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 09
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ S.A.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, środki toaletowe, mydła, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, suplementy
żywnościowe, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, preparaty
higieniczne do celów medycznych, produkty higieniczne do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty do diagnostyki medycznej, herbata lecznicza, zioła lecznicze,
preparaty i artykuły higieniczne, plastry, 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, 10 medyczne przyrządy
diagnostyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 16 ulotki, ulotki farmaceutyczne, czasopisma-periodyki, książki, afisze, plakaty, broszury, chusteczki higieniczne, 35 usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi, suplementami diety i kosmetykami, usługi reklamowe
związane z działalnością apteczną, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, promocja sprzedaży, marketing handlowy inny niż sprzedaż,
zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie zdrowotne, usługi
ubezpieczeniowe, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
emisja kart kredytowych, organizacja zbiórek charytatywnych, organizacja zbiórek, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych,
38 transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami, zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług telezakupów, 41 usługi
edukacyjne z zakresu farmacji, szkolenie z zakresu sprzedaży, usługi
szkolenia personelu działu sprzedaży, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów-szkoleń, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie książek, czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie czasopism, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, muzea, prowadzenie muzeów, wystawy muzealne, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizacja imprez
sportowych, 42 opracowywanie produktów farmaceutycznych, ocena produktów farmaceutycznych, doradztwo w zakresie farmakologii, badania dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakresie
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technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego
i ochrony zdrowia, udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych,
44 usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne,
wydawanie środków farmaceutycznych udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych usługi
doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, higiena i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, udzielanie
informacji medycznej, usługi farm zdrowia-medyczne, sporządzanie
receptur w aptekach.

(111) 307799
(220) 2017 08 24
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) femina INTIMEA
(540)

(210) 475753

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do higieny intymnej, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet.
(111) 307800
(220) 2017 08 24
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OWOCOWE SKARBY
(540)

(210) 475754

Kolor znaku: zielony
(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 soki, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, syropy do napojów.
(111) 307801
(220) 2017 08 04
(210) 475007
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE WALL WYGRAJ MARZENIA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 07.15.20, 25.07.03
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie treści reklamowych,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu
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obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie
obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, programów telewizyjnych, produkcja audycji radiowych i telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja
i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym
udziałem widzów i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna i menadżerska
produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym
oraz w systemie telewizji interaktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej,
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 307802
(220) 2017 08 24
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NIE MARNUJEMY ŻYWNOŚCI
(540)

(210) 475755

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 08.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 reklamy drukowane, plakaty reklamowe, publikacje
reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe szyldy z papieru lub z kartonu, reklamowe znaki z tektury lub papieru, fotografie, afisze, biuletyny, broszury, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki
informacyjne, gazety, karty, katalogi, materiały drukowane, naklejki,
nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, szyldy papierowe,
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 35 dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi marketingowe.
(111) 307803
(220) 2017 08 24
(210) 475756
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(540) 9dots.pl
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, brązowy, różowy, fioletowy,
granatowy, niebieski, zielony, ciemnobrązowy, szary
(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 28 przyrządy do gimnastyki, gry, gry automatyczne inne
niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, urządzenia
do gier inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem
lub monitorem, gry planszowe, gry towarzyskie (salonowe), 41 obsługa gier w systemie on-line [z sieci informatycznej].

(111) 307804
(220) 2017 08 25
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) RS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RSEnergy
(540)

(210) 475773

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, 37 usługi realizacji projektów budowlanych, usługi budowlane w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu
pod budowę, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 42 działalność związana z oprogramowaniem, w tym w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, działalność w zakresie architektury, projektowanie,
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych, usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne),
usługi w zakresie inżynierii, usługi doradztwa technicznego.
(111) 307805
(220) 2017 08 25
(210) 475776
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) PLAC KATEDRALNY MANAGEMENT JS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) crafts
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, tymczasowy wynajem pokoi, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu
pokojów, usługi hotelowe, domy turystyczne, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), informacja
na temat hoteli, motele, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, rezerwacje hotelowe, krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie sal konferencyjnych,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotelowe usługi
kateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, lodziarnie, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie,
przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe, rezerwacja stolików w restauracjach, stołówki, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
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(111) 307806
(220) 2017 08 25
(210) 475779
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) PLAC KATEDRALNY MANAGEMENT JS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) craft
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, tymczasowy wynajem pokoi, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu
pokojów, usługi hotelowe, domy turystyczne, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), informacja
na temat hoteli, motele, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, rezerwacje hotelowe, krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie sal konferencyjnych,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotelowe usługi
kateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, lodziarnie, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie,
przygotowywanie posiłków, restauracje samoobsługowe, rezerwacja stolików w restauracjach, stołówki, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(111) 307807
(220) 2017 08 25
(210) 475782
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 09
(732) FANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FANA
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 24.01.15, 26.13.25, 26.02.01, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, zasuwy do drzwi, gałki metalowe,
klucze, kłódki, kołatki do drzwi, kółka do kluczy metalowe, łańcuchy
zabezpieczające metalowe, narożniki metalowe w budownictwie,
ograniczniki do drzwi metalowe, ograniczniki do okien metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe
do okien, palety transportowe metalowe, pojemniki metalowe, rygle
do zasuw okiennych, skrzynki metalowe, skrzynki na listy metalowe,
sprężyny, zamki metalowe, zamki do pojazdów metalowe, zamki
obrotowe do okien metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, zamknięcia drzwiowe, zasuwy, zasuwy mieszkaniowe, zawiasy,
zawiasy metalowe, 9 cewki elektromagnetyczne, cewki indukcyjne,
zamki elektryczne, 20 skrzynki niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, kosze niemetalowe, osprzęt niemetalowy do okien, drzwi,
palety transportowe niemetalowe, pojemniki niemetalowe, niemetalowe zamki nieelektryczne, zamki niemetalowe do pojazdów,
40 frezowanie, galwanizacja, hartowanie metali, kopiowanie kluczy,
obróbka metali, polerowanie, powlekanie galwaniczne, powlekanie
metali, spawanie, szlifowanie.
(111) 307808
(220) 2017 08 25
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 09
(732) PROMETROLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 475785
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(540) PROMETRO
(510), (511) 9 przyrządy i sprzęt pomiarowy, 35 usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej przyrządów i sprzętu pomiarowego, 42 usługi świadczone przez badawcze laboratoria pomiarowe,
usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych, ekspertyzy pomiarowe na rzecz osób trzecich, usługi informatyczne zawarte w tej klasie.
(111) 307809
(220) 2017 08 25
(210) 475789
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) LŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byków, PL.
(540) LŁ LANGE ŁUKASZUK od 1987
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne do obróbki drewna, grubościówki, odciągi wiórów, piły stołowe, piły taśmowe, piły formatowe,
ukosowarki, frezarki, rozłupywarki, heblarki, heblarko-grubościówki, mieszadła i mieszalniki z osprzętem zawartym w tej klasie, ściski
i statywy do elektronarzędzi, elektronarzędzia-wiertarki z udarem
mechanicznym i elektropneumatycznym, wkrętarki akumulatorowe
i narzędzia akumulatorowe, młoty wyburzeniowe, szlifierki stołowe,
wiertarki kolumnowe, frezarki, tokarki, bruzdownice, odkurzacze domowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze współpracujące z elektronarzędziami, odkurzacze specjalistyczne, osprzęt do odkurzaczy
zawarty w tej klasie, 8 klucze imbusowe nastawne, nitownice, bity
do wiertarek, uchwyty magnetyczne, osprzęt do elektronarzędzi zawarty w tej klasie, otwornice, 9 poziomice, poziomice laserowe, miary, łaty, spadkomierze, pomiarowe przyrządy laserowe, przedłużacze
listwowe i bębnowe, 11 latarki, lampy akumulatorowe, suszarki akumulatorowe i basenowe, suszarki do włosów, suszarki do rąk, oświetlenie, oświetlenie z czujnikami ruchu, czujniki ruchu, oświetlenie
LED i halogenowe, oświetlenie inwestycyjne, specjalistyczne latarki,
20 stoły warsztatowe, 37 usługi serwisowe i naprawcze dla: narzędzi
elektrycznych do obróbki drewna, grubościówek, odciągów wiórów,
pił stołowych, pił taśmowych, pił formatowych, ukosowarek, frezarek, rozłupywarek, heblarek, heblarko-grubościówek, mieszadeł
i mieszalników z osprzętem, ścisków i statywów do elektronarzędzi,
elektronarzędzi-wiertarek z udarem mechanicznym i elektropneumatycznym, wkrętarek akumulatorowych i narzędzi akumulatorowych, młotów wyburzeniowych, szlifierek stołowych, wiertarek
kolumnowych, frezarek, tokarek, bruzdownic, odkurzaczy domowych, odkurzaczy przemysłowych, osprzętu do odkurzaczy, kluczy
imbusowych nastawnych, nitownic, bitów do wiertarek, uchwytów
magnetycznych, osprzętu do elektronarzędzi, otwornic, poziomic,
poziomic laserowych, miar, łat, spadkomierzy, pomiarowych przyrządów laserowych, przedłużaczy listwowych i bębnowych, latarek,
lamp akumulatorowych, suszarek akumulatorowych i basenowych,
suszarek do włosów, suszarek do rąk, oświetlenia, oświetlenia z czujnikami ruchu, czujników ruchu, oświetlenia LED i halogenowego,
oświetlenia inwestycyjnego, specjalistycznych latarek, stołów warsztatowych, 42 doradztwo techniczne w zakresie stosowania: narzędzi
elektrycznych do obróbki drewna, grubościówek, odciągów wiórów,
pił stołowych, pił taśmowych, pił formatowych, ukosowarek, frezarek, rozłupywarek, heblarek, heblarko-grubościówek, mieszadeł
i mieszalników z osprzętem, ścisków i statywów do elektronarzędzi,
elektronarzędzi-wiertarek z udarem mechanicznym i elektropneumatycznym, wkrętarek akumulatorowych młotów wyburzeniowych,
szlifierek stołowych, wiertarek kolumnowych, frezarek, tokarek,
bruzdownic, odkurzaczy domowych, odkurzaczy przemysłowych,
osprzętu do odkurzaczy, kluczy imbusowych nastawnych, nitownic,
bitów do wiertarek, uchwytów magnetycznych, osprzętu do elektronarzędzi, otwornic, poziomic, poziomic laserowych, miar, łat,
spadkomierzy, pomiarowych przyrządów laserowych, przedłużaczy
listwowych i bębnowych, latarek, lamp akumulatorowych, suszarek akumulatorowych i basenowych, suszarek do włosów, suszarek
do rąk, oświetlenia, oświetlenia z czujnikami ruchu, czujników ruchu,
oświetlenia LED i halogenowego, oświetlenia inwestycyjnego, spe-
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cjalistycznych latarek, stołów warsztatowych, projektowanie instalacji elektrycznych.

(111) 307810
(220) 2017 08 25
(210) 475791
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo, PL.
(540) GARCHEM
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania
naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia
naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb,
środki do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe nielecznicze, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania,
płyny do prania chemicznego, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni
w zakresie towarów: preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, płyny
do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania,
płyny do prania chemicznego, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym poprzez Internet towarów: preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywania
naczyń w zmywarkach, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła,
środki do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwiające
suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego,
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: preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń,
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty inne
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia
naczyń, środki do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb,
środki do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania
naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, produkty
toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, płyny
do prania chemicznego, pośrednictwo handlowe, agencje informacji
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
agencje eksportowo-importowe, 39 transport towarów, magazynowanie towarów, składowanie towarów, pakowanie towarów, spedycja krajowa i zagraniczna.
(111) 307811
(220) 2017 08 25
(210) 475793
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Cieciorex
(510), (511) 29 kotlety na bazie ciecierzycy.
(111) 307812
(220) 2017 08 25
(210) 475794
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Seitanex
(510), (511) 29 kotlety na bazie seitanu (białka pszennego).
(111) 307813
(220) 2017 08 25
(210) 475805
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
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(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, biały
(531) 19.13.01, 26.11.03, 29.01.14
(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) 307814
(220) 2017 08 28
(210) 475848
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) INDUSTRIAL DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CARGOUNIT
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.23
(510), (511) 39 transport kolejowy, rezerwowanie transportu kolejowego, wynajmowanie linii kolejowych, wynajmowanie transportu
kolejowego, wypożyczanie pojazdów kolejowych, dostawa towarów
drogą kolejową, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów
kolejowych, usługi kolejowego transportu towarowego.
(111) 307815
(220) 2017 08 28
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) ZRK
(540)

(210) 475856

(531) 27.05.01, 24.17.10, 24.17.12, 26.11.22
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe
urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń
audio, domowe głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski
optyczne z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory często-

2648

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

tliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji
zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, głośniki
audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy
audio, kompresory audio, korektory graficzne, korektory graficzne
[urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony
taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki
dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset
magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki
radiowe], radia przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, talerze obrotowe
do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy
do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe,
tunery stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze
słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio,
urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy PA [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów,
samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio,
słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego,
odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.

(111) 307816
(220) 2017 08 28
(210) 475861
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) M Mauna COSMETICS
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, szary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmetyki kolorowe,
olejki mineralne, środki nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące,
kosmetyki do samoopalania, kremy samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała,
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kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów, olejki po opalaniu, olejki do opalania, kosmetyki do makijażu
twarzy, pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy
na noc, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki
do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosmetyki
w gotowych zestawach, podkłady do paznokci, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze
do paznokci, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki do makijażu skóry, kolorowe kosmetyki
do oczu, kosmetyki w postaci płynów, preparaty do samoopalania,
kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry
twarzy, płyny do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust,
środki nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny
do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, olejki
do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru do paznokci, baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci, nawilżające
balsamy do ciała, olejki blokujące promieniowanie słoneczne, paski
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów,
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, środki wyszczuplające, inne niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek, puder
w kamieniu do kompaktów.

(111) 307817
(220) 2017 08 28
(210) 475865
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) LENFARM STARA TŁOCZNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, PL.
(540) ewitaldo
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, odżywki wysokoenergetyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy
diety z udziałem białka i węglowodanów, preparaty dietetyczne
wzbogacone ekstraktami roślinnymi i olejami do celów medycznych, preparaty wzmacniające oraz uodparniające z ekstraktami
z lnu, 29 produkty na bazie olei jadalnych do sporządzania posiłków,
koncentraty wysokotłuszczowe z udziałem mikro i makroelementów
do celów spożywczych, 35 usługi prowadzenia apteki za pomocą
globalnych sieci komputerowych w zakresie sprzedaży leków, preparatów medycznych na bazie olei, parafarmaceutyków, suplementów
diety oraz preparatów witaminowych, usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami farmaceutycznymi, suplementami
diety, olejami leczniczymi, usługi sprzedaży za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, odżywkami i napojami prozdrowotnymi, usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi
i dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi, produktami medycznymi, suplementami
diety, produktami dietetycznymi, wyrobami odżywczymi, środkami
spożywczymi, przez sklepy online, prowadzenie sprzedaży towarów z katalogu produktów farmaceutycznych i suplementów diety
na podstawie zamówień przez Internet, telefon i pocztę.
(111) 307818
(220) 2017 08 28
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) ZRK
(540)

(210) 475872

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe
urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń
audio, domowe głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski
optyczne z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji
zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia au-
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dio, elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, głośniki
audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy
audio, kompresory audio, korektory graficzne, korektory graficzne
[urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony
taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki
dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset
magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki
radiowe], radia przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, talerze obrotowe
do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy
do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe,
tunery stereo, urządzenia audio HI-FI, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenia HI-FI, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze
słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio,
urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów,
samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio,
słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego,
odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.

(111) 307819
(220) 2017 08 28
(210) 475878
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) JELENIEWSKI ADRIAN PRACOWNIA SMAKU CATERING
DIETETYCZNY I OKAZJONALNY, Gdańsk, PL.
(540) Pracownia Smaku
(510), (511) 35 usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, promocja
i reklama, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, badania rynku artykułów spożywczych, zarządzanie
sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe,
usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych: doradztwo
dotyczące organizacji działalności gospodarczej, 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia z żywność i napoje, usługi dotyczące restauracji, restauracji samoobsługowych, barów przekąskowych, barów
szybkiej obsługi, kawiarni oraz sieci barów szybkiej obsługi (fast food),
usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line,
usługi przygotowywania dań na zamówienie i dostarczania do domu,
usługi obsługi imprez kulinarnych oraz targów kulinarnych, usługi
w zakresie zaopatrywania w żywność, kompleksowe usługi cateringowe, katering dietetyczny, katering okazjonalny.
(111) 307820
(220) 2017 08 28
(210) 475880
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) JELENIEWSKI ADRIAN PRACOWNIA SMAKU CATERING
DIETETYCZNY I OKAZJONALNY, Gdańsk, PL.
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(540) Pracownia Smaku-catering dietetyczny i okazjonalny(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały
(531) 11.03.18, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi dotyczące restauracji, restauracji samoobsługowych, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz
sieci barów szybkiej obsługi (fast food), usługi z zakresu cateringu,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi przygotowywania
dań na zamówienie i dostarczania do domu, usługi obsługi imprez
kulinarnych oraz targów kulinarnych, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność, kompleksowe usługi cateringowe, katering dietetyczny, katering okazjonalny.
(111) 307821
(220) 2017 08 29
(210) 475907
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) MIÓD PITNY SARMACKI
(510), (511) 33 miody pitne.
(111) 307822
(220) 2017 08 29
(210) 475911
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) ROSZKOWSKI TOMASZ, Brzozowo Antonie, PL.
(540) FARMiX ŻYWIENIE ZWIERZĄT
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające
dla zwierząt.
(111) 307823
(220) 2017 08 29
(210) 475912
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) ROSZKOWSKI TOMASZ, Brzozowo Antonie, PL.
(540) FARMiNG J&T ŻYWIENIE ZWIERZĄT
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające
dla zwierząt.
(111) 307824
(220) 2017 08 29
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) 4Tech
(540)

(210) 475913

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt, folii,
20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej, 35 zgrupo-
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wanie różnych towarów obejmujące piankę poliuretanową w postaci
bloków, płyt i folii, a także materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać
w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych.

(111) 307825
(220) 2017 08 29
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) 4Comfort
(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy
(531) 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych.

(210) 475915

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.03.23
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt, folii,
20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej, 35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące piankę poliuretanową w postaci bloków, płyt i folii, materacy i kształtek meblowych z pianki poliuretanowej, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać
w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych.
(111) 307827
(220) 2017 08 29
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) 4Care
(540)

(111) 307828
(220) 2017 08 29
(210) 475921
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) LEASINGTEAM PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Professional’ RECRUITING MADE SIMPLE
(540)

(210) 475914

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt, folii,
20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej, 35 zgrupowanie różnych towarów obejmujące piankę poliuretanową w postaci
bloków, płyt i folii, a także materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać
w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych.
(111) 307826
(220) 2017 08 29
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) 4Floor
(540)
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(210) 475917

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.12, 27.07.01
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt, folii,
20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej, 35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące piankę poliuretanową w postaci bloków, płyt i folii, materacy i kształtek meblowych z pianki poliuretanowej, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać
w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych.

(111) 307829
(220) 2017 08 29
(210) 475924
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieńkówka, PL.
(540) VA VISIT ALBUM
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, publikowanie tekstów reklamowych, badania w zakresie biznesu, usługi public relations, agencje
reklamowe, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie porównywania
cen, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, outsourcing [doradztwo biznesowe], tworzenie tekstów
reklamowych, statystyczne zestawienia, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 39 rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc na podróż, udzielanie wskazówek
o trasie dojazdu do celów podróży.
(111) 307830
(220) 2017 08 29
(210) 475929
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE ESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) TERESA WERNER
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.04, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty kwiatowe
(perfumy), kosmetyki, produkty perfumeryjne, woda perfumowana,
9 film kinematograficzny, mikrofony, nośniki do rejestracji dźwięku,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwa-
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rzacze płyt kompaktowych, płyty kompaktowe (audio-wideo), płyty
gramofonowe, pliki muzyczne do pobierania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
pozowanie dla artystów, produkcja muzyczna, produkcja widowisk,
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki.

(111) 307831
(220) 2017 08 29
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) KOZŁOWSKA JOANNA A.K.A., Łódź, PL.
(540) Favola
(540)

(210) 475943

(210) 475936

Kolor znaku: fioletowy, zielony, żółty, brązowy, biały, różowy,
ciemnofioletowy
(531) 08.01.18, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody i desery lodowe, 32 soki i napoje owocowe,
40 wytłaczanie owoców, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 307832
(220) 2017 08 29
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) FUNDACJA JAZZ JAMBOREE, Warszawa, PL.
(540) jazz forum The European Jazz Magazine
(540)

(111) 307835
(220) 2017 08 29
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) PISAREK WOJCIECH KDWA, Tychy, PL.
(540) Anielskie Krówki PEŁNE SŁOWA BOŻEGO
(540)

2651

(210) 475937

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 płyty, kasety, nośniki z nagraniami audio i video,
16 gazety, czasopisma, książki, katalogi, kalendarze, plakaty, afisze,
41 edukacja, nagrywanie filmów, organizowanie koncertów, festiwali, pokazy, usługi agencji artystycznej, usługi wydawnicze, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 307833
(220) 2017 08 29
(210) 475939
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz, PL.
(540) DUCH SANU
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 alkohole wysokoprocentowe.
(111) 307834
(220) 2017 08 29
(210) 475942
(151) 2018 01 29
(441) 2017 10 02
(732) VIOLONCELLISTA BEATA BATEK, Legionowo, PL.
(540) TASMAN
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 4 benzyna do zapalniczek, 8 scyzoryki, narzędzia ręczne
wielofunkcyjne, 34 zapalniczki.

Kolor znaku: czarny, jasnożółty, ciemnopomarańczowy
(531) 04.01.03, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki nugatowe
w polewie czekoladowej, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batony czekoladowe, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, batony z orzechów
w karmelu, ciasta z cukierkami, ciasteczka, ciastka, ciastka czekoladowe, cukier karmelizowany, cukierek odświeżający oddech [słodycze],
inny niż do celów farmaceutycznych, cukierki, cukierki nielecznicze,
cukierki nielecznicze z alkoholem, cukierki bez cukru, cukierki ciągutki, cukierki czekoladowe, cukierki do żucia, cukierki inne niż do celów
medycznych, cukierki wykonane ręcznie, cukierki z kakao, cukierki
z karmelem, czekolada, czekoladki, czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, czekoladki w kształcie koników morskich,
czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie pralinek,
czekoladki wykonane z cukru, czekoladki z likierem, czekoladki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym, czekoladki
z nadzieniem piankowym, czekoladowe dodatki smakowe, kakao,
kakaowe napoje, karmel, karmelki [cukierki], karmelki miękkie, karmelki twarde [słodycze], karmelki twarde lukrowane, karmelki z nadzieniem, kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania,
krówka (cukierek), krówki czekoladowe, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, mieszanki do przyrządzania lodowych
wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych
wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki kakaowe, nadzienie do słodyczy, nadziewana czekolada, nugat, pasty czekoladowe, słodycze [cukierki], słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe,
słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze
nielecznicze, słodycze piankowe, słodycze słodzone ksylitolem, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, sos czekoladowy, toffi, toffi
o strukturze plastra miodu, tort lodowy, wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby z kakao, żywność na bazie kakao, żywność zawierająca
kakao [jako główny składnik], 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi.
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(111) 307836
(220) 2017 08 30
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) LEANINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LO LeanInvest
(540)
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(210) 475963

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.11.12, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
inwestycje finansowe, leasing finansowy, 37 budownictwo, konsultacje budowlane.
(111) 307837
(220) 2017 08 30
(210) 475968
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) KUCHCIŃSKI MARCIN NEZER SERVICES & CONSULTING,
Szczecin, PL.
(540) PROGUSTA
(540)

Kolor znaku: złoty, purpurowy
(531) 24.09.24, 26.11.13, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 aeratory do wina, akwaria pokojowe, autoklawy, nieelektryczne, do gotowania, balie, balony szklane [pojemniki], brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla
podróżnych, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania,
chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
do kuchni, deski do prania [tary], deski do prasowania, doniczki
na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki do ręczników papierowych,
dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, druciaki metalowe, dysze do węży zraszających, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, dziobki do nalewania,
elektryczne i nieelektryczne korkociągi, elementy napinające
do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, etui na grzebienie, etykietki do dekanterów, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki
szklane [pojemniki], foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast
i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne,
gasidła do świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe,
gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, ircha
do czyszczenia, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, klamerki
do wieszania ubrań na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt
domowych, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania
sera, komplety do likierów, konewki, końcówki do szczoteczek elektrycznych, koryta, koryta do picia, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompakty], kostki lodu wielokrotnego
użytku, kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, koziołki pod noże
na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kryształ
[wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kubły, kufle, kufle na piwo, kuwety dla zwierząt domowych, lejki, lód
(foremki do-), łapki do garnków, łapki na insekty, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki
do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne],
łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], majolika, maselniczki, materiały do polerowania [ściereczki], materiały do wyrobu
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szczotek i pędzli, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani
materiałów tekstylnych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły,
miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku
domowego, ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, moździerze do użytku kuchennego, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, narzędzia do czyszczenia, ręczne,
nici dentystyczne, nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, nieelektryczne młynki kuchenne, nieelektryczne przybory
do pastowania butów, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), nocniki, obrączki
dla drobiu, obrączki dla ptaków, oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, okładki, uchwyty na karty menu, osłony
na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), owady [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania-], ozdoby z porcelany, packi na muchy, pakuły czyszczące, pałeczki [sprzęt kuchenny], parowary nieelektryczne, patelnie, patery,
pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, piknikowe (koszyki-) z naczyniami, pipety [do degustacji win],
pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze
dymu do użytku domowego, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, uchwyty do kwiatów
i roślin [układanie kwiatów], podstawki pod żelazka do prasowania,
pojazdy (szkło na szyby-) [półfabrykaty], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb,
pojemniki na kleje, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki
na wykałaczki, pojemniki termoizolacyjne, pokrowce na deski
do prasowania, pokrywki do garnków, pokrywy na akwaria, polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski
[tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy
do krawatów, prasy do spodni, prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], prawidła do butów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu do użytku
domowego, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne,
przybory toaletowe, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań,
przyrządy do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy
do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrządy
do ściągania butów, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, pułapki na myszy, puszki do pudru, ręczne młynki do kawy, rękawice do grilla, rękawice do mycia samochodów, rękawice do piekarnika, rękawice
do polerowania, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rogi do picia, rondle, rondle ceramiczne,
rozpylacze do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary
podłączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla budownictwa, ruszty
[kuchenne], salaterki, separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparzania herbaty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra do polerowania, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, stalowa wełna do czyszczenia,
statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle
do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, syfony na wodę gazowaną, szczecina świńska do produkcji szczotek, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci,
szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, szczotki, szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki
do czyszczenia pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do rozsmarowywania smoły, szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki do szorowania, szczotki do wosku do nart, szczotki elektryczne, z wyjątkiem
części maszyn, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypce do sałaty, szklane naczynia do picia, szklane włókno krzemowe inne niż
do celów włókienniczych, szklane zatyczki, szkło emaliowane,
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nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło płaskie walcowane [materiał surowy], szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka podkładowe,
szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki
do mycia podłóg, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku
domowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego,
talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki
do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, terraria domowe [uprawa roślin], terraria
wewnętrzne [wiwaria], tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki
do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelektryczne,
trzonki mioteł, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego,
uchwyty na gąbki, urny, urządzenia do odwaniania do użytku osobistego, urządzenia do rozciągania rękawiczek, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, urządzenia i aparaty nieelektryczne
do polerowania, do celów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wanienki
dla niemowląt przenośne, wanienki dla ptaków, wata szklana, inna
niż do izolacji, wazony, wazy do zup, wełniane odpady do czyszczenia, wiaderka do kostek lodu, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mopów, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wkłady chłodzące
do schładzania żywności i napojów, włosie do produkcji szczotek,
włosie końskie do produkcji szczotek, włókna szklane, inne niż
do izolacji lub użytku włókienniczego, włókno szklane, inne niż
do izolacji lub użytku włókienniczego, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku
domowego, wykałaczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie, wyroby szklane
malowane, wyżymaczki do mopów, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki,
zestawy do przypraw, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, żłoby dla
zwierząt, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności, 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 (preparaty usztywniające do-), 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
[masa do pieczenia], 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, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, 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
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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 (pate en croute), 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, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
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), rośliny strączkowe (mączka z-), 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], sojowa
(mąka-), sorbety [lody], 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), tortilłe, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska 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], 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], alkoholowe (ekstrakty-), alkoholowe (esencje-), alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński
destylowany napój alkoholowy), brandy, curacao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier-), miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające-), whisky, wino, wódka, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 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, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 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, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, infor-
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macja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie
plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 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, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań
[prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
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(220) 2017 08 30
(210) 475976
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LIBRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) LIBRA
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(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 amunicja do broni do paintballu jako zabawki
i ich części, nie elektroniczna aparatura i przyrządy do uprawiania
sportowych sztuk magicznych i tricków zręcznościowych jako zabawki i ich części i podzespoły, aparaty i katapulty do wyrzucania
piłek tenisowych, paintbolowych i golfowych jako zabawki i ich części i podzespoły, artykuły do uprawiania gier w basenach kąpielowych i na torach wodnych cieków śródlądowych jako zabawki
i ich części i podzespoły, artykuły sportowe i gimnastyczne oraz rekreacyjne nie ujęte w innych klasach jako zabawki i ich części i podzespoły, baloniki do gier sportowych jako zabawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane balony nadmuchiwane i balony na ciepłe
powietrze typu Montgolfier jako zabawki i ich części i podzespoły,
akcesoria do puszczania baniek mydlanych jako zabawki i ich części
i podzespoły, nakręcane bączki jako zabawki do gier sportowych i rekreacji dla młodzieży wczesnoszkolnej i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane bloki startowe do uprawiania sportów biegowych
jako zabawki i ich części i podzespoły, minibobsleje do zjazdów jako
zabawki i ich części i podzespoły, broń do paintballu jako zabawki
i ich części i podzespoły, buty z rolkami i wrotki sportowe i rekreacyjne jako zabawki i ich części i podzespoły, cukierki-niespodzianki petardy do gier sportowych jako zabawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane deski surfingowe jako zabawki i ich części
i podzespoły, deskorolki jako zabawki i ich części i podzespoły, dętki
do piłek do gry jako zabawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane dyski sportowe jako zabawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane ekspandery jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy mieczy, floretów, rapierów, szpad, halabard i szabli do uprawiania
szermierki jako zabawki i ich części i podzespoły, akcesoria do gry
w domino w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki
i ich części i podzespoły, gdzie indziej nie wymienione artykuły
do uprawiania dziecięcych i młodzieżowych gier sportowych w tym
również z zapisem brajlowskim, bez żetonowe gry automatyczne
sportowe inne niż telewizyjne jako zabawki i ich części i podzespoły,
gry automatyczne sportowe na żetony jako zabawki i ich części
i podzespoły, gry planszowe w tym również z zapisem brajlowskim
jako zabawki i ich części i podzespoły, gry polegające na współzawodnictwie sportowym w konsumowaniu ustrojów płaskich lub trójwymiarowych w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki
i ich części i podzespoły, dziecięce i młodzieżowe gry towarzyskie
w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane grzechotki dla młodzieżowych kibiców
sportowych jako zabawki i ich części i podzespoły, gwizdki startowe
sportowe lub jako wabiki w myśliwskie jako zabawki i ich części
i podzespoły, haczyki i spławiki wędkarskie jako zabawki i ich części
i podzespoły, zminiaturyzowane hantle jako zabawki i ich części
i podzespoły, nie będące pojazdami hulajnogi jako zabawki sportowe dla młodzieży i ich części i podzespoły, huśtawki stacjonarne
i mobilne jako zabawki i ich części i podzespoły, kalejdoskopy do wyświetlania obrazów o charakterze sportowym lub rekreacyjnym jako
zabawki i ich części i podzespoły, kapiszony do pistoletów sportowych startowych jako zabawki i ich części i podzespoły, kapiszony
wybuchowe rzucane jako zabawki i ich części i podzespoły, karty
do gry w bingo, karty do gier sportowych i zręcznościowych, karty
do gier iluzjonistycznych w tym również perforowane zapisem brajlowskim jako zabawki i ich części i podzespoły, karuzele sportowe
jako zabawki i ich części i podzespoły, katapulty do wyrzucania bezkolizyjnego drobnych przedmiotów jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy jako kije bilardowe, kije golfowe, kije hokejowe jako zabawki i ich części i podzespoły, klocki jako zabawki, koła, koryta,
pudła i bandy do ruletki sportowej innej niż hazardowa jako zabawki
i ich części i podzespoły, kołowrotki wędkarskie jako zabawki
i ich części i podzespoły, konfetti jako zabawki do rozpylania na imprezach dziecięcych zabawowych, atrapy jako kije do uprawiania japońskich sportów walki w tym do walk aikido jako zabawki i ich części i podzespoły, konie na biegunach dla dzieci wczesnoszkolnych
jako zabawki i ich części i podzespoły, końcówki do kijów bilardowych jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy jako koszyki i sa-
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dze wędkarskie do sportów połowowych jako zabawki i ich części
i podzespoły, kości do gry jako zabawki i ich części i podzespoły, kotyliony jako zabawki i ich części i podzespoły, kręgle jako zabawki
i ich części i podzespoły, kubki do gry w kości jako zabawki i ich części i podzespoły, kukiełki jako zabawki dla dzieci wczesnoszkolnych
i ich części i podzespoły, kule bilardowe, kule i bile do gier stołowych
jako zabawki i ich części i podzespoły, karty do gier stolikowych
w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich części i podzespoły, kulki do gier terenowych innych niż stołowe oraz bile jako
zabawki i ich części i podzespoły, lalki i pacynki jako zabawki i ich części i podzespoły, latające krążki jako zabawki, latawce i flary sportowe
jako zabawki i ich części i podzespoły, linki sportowe w postaci atrap
uprzęży alpinistycznej jako zabawki i ich części i podzespoły, wędziska oraz uzbrojone w haczyki i zaczepy oraz przelotki żyłki wędkarskie jako zabawki i ich części i podzespoły, liny do młodzieżowych
desek surfingowych jako zabawki i ich części i podzespoły, lotki jako
gry, lotki do badmintona i ich części i podzespoły, młodzieżowe lotnie sportowe jako zabawki i ich części i podzespoły, łamigłówki
zręcznościowe sportowe i rekreacyjne jako zabawki i ich części i podzespoły, łuki do strzelania sportowego nie będące bronią jako zabawki i ich części i podzespoły, łyżworolki i łyżwy jako zabawki
i ich części i podzespoły, małe piłki do gier typu ping-pong, maski
jako zabawki, maski do szermierki, maski teatralne jako zabawki
i ich części i podzespoły, maszty do żaglówek sportowych amatorskich innych niż regatowe i ich części i podzespoły, misie pluszowe
i przytulanki jako zabawki i ich części i podzespoły, przeskalowane
modele pojazdów jako zabawki i do uprawiania rywalizacji sportowej innej niż zawody profesjonalne jako zabawki i ich części i podzespoły, inne niż mennicowe monety bez nominałowe lub żetony
do uruchamiania stołów bilardowych jako zabawki i ich części i podzespoły, gwizdki-wabiki dla myślistwa jako zabawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane naciągi do rakiet tenisowych i śnieżnych
jako zabawki i ich części i podzespoły, nie będące odzieżą nagolenniki narciarskie, bobslejowe i saneczkarskie, nakolanniki jako zabawki
i ich części i podzespoły, młodzieżowe narty śnieżne zjazdowe, treckingowe i skokowe, narty surfingowe, narty wodne jako zabawki
i ich części i podzespoły, ochraniacze jako integralne części strojów
sportowych nie będących odzieżą, ochraniacze ciała do uprawiania
sportów i rekreacji, ochraniacze łokci, kolan, barków jako zabawki
i ich części i podzespoły, oprzyrządowanie i urządzenia do gry w kręgle, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy profesjonalnych
pałeczek sztafetowych, modele i miniatury paralotni jako zabawki
i ich części i podzespoły, atrapy profesjonalnych pasów do ponoszenia dużych ciężarów jako zabawki i ich części i podzespoły, zabawowe pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier jako zabawki
i ich części i podzespoły, pionki do gier sportowych, planszowych,
terenowych i rekreacyjnych w tym również z zapisem brajlowskim,
nie będące bronią pistolety bez amunicyjne jako zabawki, pistolety
do paintballu jako artykuły sportowe i ich części i podzespoły, plansze do gry w warcaby w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich części i podzespoły, nie profesjonalne płetwy do pływania inne niż dla ratownictwa wodnego jako zabawki i ich części
i podzespoły, pneumatyczne pistolety jako wyrzutnie zabawek dla
dzieci wczesnoszkolnych, podbieraki do wędkarstwa jako zabawki
i ich części i podzespoły, podkowy do zabaw sportowych rzutowych
jako zabawki i ich części i podzespoły, miniaturowe pojazdy jako zabawki dla dzieci i ich części i podzespoły, pokoiki dla lalek jako zabawki dla dzieci, przybory do łuków do strzelania takie jak cięciwy,
strzały, uchwyty, zaczepy, haki i bezpieczniki strzeleckie jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy sztucznych przynęt do myślistwa
lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie jako zabawki
i ich części i podzespoły, bezkolizyjne przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych jako zabawki i ich części i podzespoły, atrapy przyrządów gimnastycznych i przyrządów stosowanych w kulturystyce
jako zabawki i ich części i podzespoły, rakiety do gier, rakiety śnieżne
jako zabawki i ich części i podzespoły, nie będące odzieżą rękawice
jako akcesoria do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie,
rękawice do szermierki, rękawice golfowe jako zabawki i ich części
i podzespoły, komplety akcesoriów do gry w bingo, rolki sportowe,
rolki do rowerów treningowych stacjonarnych jako zabawki i ich części i podzespoły, wrotki, zminiaturyzowane rowery stacjonarne jako
zabawki i ich części i podzespoły, tarcze do rzutek strzelniczych jako
zabawki i ich części i podzespoły, rzutki i strzałki jako gry sportowe
i rekreacyjne, sanki jako zabawki i ich części i podzespoły, siatki jako

2655

artykuły do gier sportowych, siatki na motyle, siatki tenisowe jako
zabawki i ich części i podzespoły, spławiki do sprzętu wędkarskiego
jako zabawki i ich części i podzespoły, bez wrzutowe stoły bilardowe
i ich części i podzespoły, stoły bilardowe na monety lub żetony jako
zabawki i ich części i podzespoły, stoły świetlicowe do gry w piłkę
nożną w pomieszczeniach, stoły do tenisa stołowego i do gry w piłkę
nożną na otwartej przestrzeni jako zabawki i ich części i podzespoły,
nie będące bronią miniaturowe dziecięce strzelby harpunowe jako
zabawki i ich części i podzespoły, szachownice i szachy wraz z pionkami jako gra, szpule do latawców jako zabawki i ich części i podzespoły, śmieszne rzeczy jako atrapy rozrywkowe i rekreacyjne jako
zabawki i ich części i podzespoły, atrapy sportowych tarcz strzelniczych w tym również z zapisem brajlowskim jako zabawki i ich części
i podzespoły, zminiaturyzowane sportowe torby narciarskie i trekkingowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez kółek, torby
na sprzęt do krykieta jako zabawki i ich części i podzespoły, trampoliny jako zabawki i ich części i podzespoły, trik-trak jako gra, układanki jako łamigłówki zręcznościowe w tym również z zapisem brajlowskim do rekreacji jako zabawki i ich części i podzespoły, urządzenia
do sportowych i rekreacyjnych gier elektronicznych innych niż telewizyjne i innych niż zawierające monitory ekranowe jako zabawki
i ich części i podzespoły, dziecięce urządzenia do zaznaczania punktów w grze w bilard jako zabawki i ich części i podzespoły, warcaby
jako gra w tym również z zapisem brajlowskim, wędki do łowienia
inne niż do połowów profesjonalnych jako zabawki i ich części i podzespoły, zminiaturyzowane worki treningowe jako zabawki i ich części i podzespoły, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome,
zabawki sterowane bezprzewodowo, zjeżdżalnie dla dzieci jako zabawki sportowe i rekreacyjne i ich części i podzespoły, 35 usługi reklamy na rzecz osób trzecich w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu
wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi na rzecz osób trzecich
w sprawach zarządzania i administrowania w działalności handlowej
dotyczącej budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania
i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek,
usługi marketingowe na rzecz osób trzecich w sprawach budowy,
sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji
i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie informacji handlowej sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, możliwości magazynowania i naprawy oraz
utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi opracowywania i rozpowszechniania na rzecz osób
trzecich ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, za pośrednictwem sieci komputerowej w sprawach budowy,
sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji
i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, wynajem na rzecz
osób trzecich czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu
w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania
i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek,
usługowe wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługowa dystrybucja na rzecz osób trzecich materiałów
reklamowych oraz uaktualnianie materiałów reklamowych w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, reklama
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci komputerowej w tym
INTERNET w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier
i zabawek, usługowe publikowanie tekstów reklamowych w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługi
na rzecz osób trzecich związane z organizacją targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych w sprawach budowy, sprzedaży,
podaży i popytu, magazynowania i naprawy, utylizacji i recyklingu
wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługowe pokazy wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługowe badania rynku i opinii społecznej
w sprawach budowy, sprzedaży, podaży i popytu, magazynowania
i naprawy, utylizacji i recyklingu wszelkiego rodzaju gier i zabawek,
usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów takich jak gry i zabawki, programy komputerowe ładowalne gier, programy typu RAM gier komputerowych, zapisane karty pamięci, karty
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magnetyczne kodowane zawierające dane dotyczące gier i zabawek,
urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, publikacje elektroniczne n/t gier i zabawek, wyroby z papieru
i kartonu takie jak czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony
papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania (inne niż urządzenia) o tematyce gier i zabawek, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż detaliczna
i hurtowa gier i zabawek, informacja o powyższych usługach, 37 usługowa budowa i naprawa specjalistycznych magazynów i komór oraz
kontenerów do przechowywania gier i zabawek, usługowa budowa
pawilonów i sklepów targowych specjalnie dostosowanych do obrotu grami i zabawkami, usługi czyszczenia i naprawy oraz rekonstrukcji gier i zabawek, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji elektrycznej wywoływanych elektronicznymi grami i zabawkami,
usługowa informacja o punktach naprawy, instalacji i konserwacji
wszelkiego rodzaju gier i zabawek, usługowe instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych oraz okablowania energetycznego i transmisji danych w salach gier komputerowych i kafejkach komputerowych, usługowe instalowanie, konserwacja i naprawy
wyspecjalizowanych komputerów obsługujących gry i zabawki, informacja o powyższych usługach, 42 usługowe doradztwo i pomoc
w zakresie wypełniania obowiązków przedsiębiorców w tym w zakresie sprawozdawczości związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, w szczególności odpadów stanowiących zużyte lub nienaprawialne gry i zabawki, usługowe analizy systemów komputerowych
obsługujących gry i zabawki oraz punkty sprzedaży i magazynowania gier i zabawek, usługowe badania techniczne gier i zabawek,
usługowe ekspertyzy konstruktorskie w zakresie budowy gier i zabawek, usługowe konserwacja i dywersyfikacja oprogramowania komputerowego obsługującego gry i zabawki, usługowe kontrola jakości
i bezpieczeństwa użytkowania gier i zabawek, usługowe badania
naukowe i techniczne oraz projektowanie gier i zabawek, usługowe
odzyskiwanie utraconych danych komputerowych związanych z zabawkami i grami, usługowe opracowywanie projektów technicznych
nowych gier i zabawek, usługowe prace badawczo-rozwojowe w zakresie modernizacji istniejących gier i zabawek, usługowe opracowywanie oprogramowania komputerów sterujących zabawkami i grami, usługowe stylizacja i wzornictwo przemysłowe gier i zabawek,
usługowe testowanie materiałów stosowanych w budowie zabawek
oraz testowanie gier i zabawek, usługi artystów grafików w zakresie
stylizacji gier i zabawek, usługowe wypożyczanie komputerów
i oprogramowania komputerowego dla gier i zabawek, usługowe
wzorcowanie parametrów eksploatacji komputerowych gier i zabawek, informacja o powyższych usługach, 45 usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej w dziedzinie gier i zabawek.
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(510), (511) 35 usługi promocji i sprzedaży dla osób trzecich towarów takich jak: dzieł sztuki-oryginalne prace wykonane autorskimi
technikami w tym obrazy na płótnie, murale, prace wielkoformatowe mocowane w przestrzeni publicznej, prace na papierze, rysunki,
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komiksy, animacje, prace w technikach graficznych, fotograficzne,
powielane na różnych podłożach, materiałach i tworzywach sztucznych, naturalnych, szkle, żywicach, poliuretanach, druki w formie obrazów o różnych wymiarach i kształtach: kwadratowe, prostokątne,
dyski okrągłe, owale, asymetryczne itp., reliefy, rzeźby, porcelana,
obiekty tzw. instalacje artystyczne 2d i 3d, artystyczne dokumentacje filmowe, video transmisje na żywo w trakcie procesu twórczego,
obiekty użytkowe: mała architektura-meble miejskie i inne obiekty
do rozrywki i zabaw w przestrzeni publicznej, obramowania basenów, lodowisk, meble różne do wnętrz, przegrody, parawany, ścianki
działowe, ramy, blejtramy dla artystów, wydawnicze i artykuły biurowe, promocyjne, wielkoformatowe i drobne artykuły papiernicze
i gadżety reklamowe, albumy, ilustrowane albumy o sztuce, wydawnictwa w limitowanych edycjach, drukowane reprodukcje dzieł
sztuki, książki, e-booki, komiksy, pocztówki, zdjęcia, drukowane
materiały ilustracyjne, książki, komiksy dla dzieci, młodzieży, dorosłych, ulotki, biuletyny-inne materiały drukowane, foldery, broszury,
katalogi wystaw, czasopisma o sztuce, o tematyce sportowej i zdrowiu, modzie, czasopisma uniwersalne, magazyny o projektowaniu,
nadruki, druki artystyczne, dyplomy, certyfikaty drukowane, atlasy,
mapy, banery wykonane z różnych materiałów, plakaty, breloczki,
bilety wstępu, zaproszenia, bloczki papieru do notowania, bloczki
kartek samoprzylepnych, wizytówki, papiery firmowe, bloczki rachunków, koperty, dekoracyjny papier do pakowania, czeki, czyste
zeszyty papierowe, zeszyty kołowe, drukowane plany zajęć, notesy,
artykuły piśmiennicze, długopisy, ołówki, kredki, pisaki, opakowania:
teczki, segregatory, bloki rysunkowe, szkicowniki, materiały do rysowania i malowania, książeczki do kolorowania, książki do rysowania,
książki z obrazkami, albumy ze zdjęciami, biograficzne, monografie,
książki artystyczne, przewodniki, informatory, książeczki dla dzieci,
naklejki, drukowane etykiety na butelki z winem, drukowane znaki
papierowe, kalendarze, kartonowe pudełka do pakowania, torebki
na prezenty, karty obrazkowe, gadżety, karty do kolekcjonowania,
magnesy na lodówkę, katalogi sprzedaży wysyłkowej, końcówki
do długopisów, obwoluty, naklejki, nadruki na taśmach klejących, torebki, torby papierowe i inne opakowania tekturowe lub z tworzyw
sztucznych czy naturalnych, artykuły na przyjęcia stołowe i gadżety
drobne z tektury i tworzyw sztucznych: serwetki, naczynia, obrusy
papierowe i z tworzyw, sztućce, ozdoby, balony, chorągiewki, serwetki papierowe, kubki, talerze, dekoracyjne ozdoby-akcesoria biurowe, etykiety wszelkiego typu, instrukcje obsługi wszelkiego typu
itp., odzież, obuwie i akcesoria, wykroje odzieży, bluzy, bluzki, sukienki, t-shirty, spodnie, spódnice, płaszcze, kurtki, koszule, ozdoby
i nakrycia głowy, chusty, szale, skarpety, rajstopy, kombinezony, obuwie, torby, rękawiczki, paski, bransolety, biżuteria: naszyjniki, ozdoby,
kolczyki, sprzączki, okulary, etui na okulary, gogle, etui do tabletów,
I-phony, smartfony i na najnowsze, które wejdą do produkcji, pojazdy, sprzęt sportowy: wrotki, rolki, hulajnogi, deskorolki, rowery, kaski,
plecaki, samochody, jachty, balony latające, samoloty, drony, etykietki papierowe, zawieszki, metki, ceny, zabawki: lalki 3d i 2d z różnych
tworzyw: sztucznych, materiałów, papieru, tektury, pojazdy, domki
dla lalek, gry, makiety architektoniczne, zabawki drewniane, z tkanin,
tektury, papieru, metalu, plastiku i innych tworzyw sztucznych, wózki, opakowania na zabawki z wszelkich tworzyw i materiałów, multimedia: gry, aplikacje, e-booki, instrukcje obsługi do gier komputerowych, do aplikacji oraz najnowsze technologie takie jak google
multimedialne, filmy, artykuły kosmetyczne: chusteczki higieniczne,
opakowania na kremy, balsamy, wody toaletowe, perfumy, artykuły
spożywcze: opakowania lub także na produktach jako tłoczenia: słodycze, dropsy, cukierki itp.opakowania i bidony na wodę, opakowania jedno i wielorazowe na owoce i zdrową żywność np: płatki śniadaniowe, musii, suszone owoce, typograficzne: fonty: litery i cyfry,
sprzęt domowy i AGD: porcelana, zastawy stołowe: naczynia, talerze,
misy, kubki, półmiski, szklanki, podstawki pod szklanki, kubki inne
opakowania spożywcze, wyroby ceramiczne, tace, dywany, pościel,
zasłony, worki na bieliznę, koce, ręczniki, bielizna.

(111) 307840
(220) 2017 08 31
(210) 476008
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) SZAFRAN ANDRZEJ, Miedziana, PL.; WOJCIUCH PIOTR,
Otmuchów, PL.
(540) Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG w Nysie-VAG Nysa
(510), (511) 25 odzież, odzież rekreacyjna, odzież codzienna, paski
[odzież], chusty [odzież], odzież treningowa, kurtki [odzież], odzież
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męska, swetry [odzież], szorty [odzież], golfy [odzież], odzież wodoodporna, odzież przeciwdeszczowa, rękawiczki [odzież], kombinezony [odzież], odzież dziecięca, odzież gotowa, odzież dżinsowa, odzież
wiatroszczelna, odzież gimnastyczna, odzież sportowa, skóra (odzież
ze-), odzież ze skóry, paski materiałowe [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, odzież dla kierowców samochodowych, odzież w stylu
sportowym, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież wierzchnia
dla mężczyzn, odzież wojskowa z khaki, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież z imitacji skóry, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, odzież
do jazdy na motocyklu, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
opaski na szyję [części odzieży], pasy przez ramię do odzieży, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież dla rowerzystów, odzież dla kolarzy, okrycia
wierzchnie [odzież], kieszenie do odzieży, wstawki [części odzieży],
kaptury [odzież], mufki [odzież], daszki [odzież], czapeczki na przyjęcia [odzież], opaski na głowę [odzież], papierowe czapki używane
jako części odzieży, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, anoraki,
bandany, bandany na szyję, berety, bielizna, bluzy polarowe, bluzy
dresowe, buty dla motocyklistów, bryczesy, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, buty sportowe, buty robocze, buty na rzepy, buty motocyklowe, buty lekkoatletyczne, buty
gimnastyczne, buty dziecięce, buty do wspinaczki, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], buty do wody, buty do wspinaczki górskiej, buty jeździeckie, buty treningowe [obuwie sportowe], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty
wodoodporne, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez
daszków, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, czapki sportowe, daszki, daszki do czapek, daszki czapek, daszki [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy],
dolne części ubrań [odzież], duże luźne kaptury [odzież], dzianina
[odzież], dżinsy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, golfy, kamizelki, kalosze [wkładane na obuwie], kalosze, kapelusze, kaszkiety, kominiarki, komplety sportowe,
koszule, kostiumy, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki
polo, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z nadrukami,
krótkie spodnie, kurtki, kurtki skórzane, nauszniki [odzież], obuwie,
opaski przeciwpotne, paski do butów, pelerynki, piżamy, płaszcze,
podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary, półgolfy, poncza, ponczo przeciwdeszczowe, poszetki, rękawiczki, sandały, skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, spodnie,
spódnice, spodenki, stroje sportowe, stroje wizytowe, swetry z półgolfem, szaliki [odzież], tenisówki, t-shirty z krótkim rękawem, ubrania codzienne, wiatrówki, 41 adaptacja i montaż kinematograficzny,
akademie, aparaty oświetleniowe dla teatrów (wypożyczanie-), automaty do gry (wypożyczanie-), biura rezerwacji biletów koncertowych, centra rozrywki, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], chronometraż imprez sportowych, didżeje
na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja],
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczanie informacji
dotyczących książek, dostarczanie informacji dotyczących sportów
motorowych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji na temat
aktywności kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
dostarczanie rozrywki drogą radiową, dostarczanie sprzętu sportowego, dyskoteki, dystrybucja filmów, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja
(informacje dotyczące-), edukacja (informacje o-), edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja, rozrywka
i sport, edukacja sportowa, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dzie-
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dzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego,
edukacja w zakresie świadomości ruchowej, edukacja zawodowa,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edukacyjne usługi doradcze, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, 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, fankluby, filmy kinowe (produkcja-), fitness kluby, fotografia, fotografia lotnicza, fotografia
portretowa, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje-), imprezy kulturalne, imprezy taneczne, imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, informacja o rozrywce, informacje
bibliograficzne, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące edukacji sportowej, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, informacje na temat
sportu, informacje o rekreacji, informacje online z dziedziny rozrywki
z zakresu gier komputerowych, informacje związane z egzaminowaniem, inscenizowanie turniejów, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie
gimnastyki, instruktaż w zakresie latania, instruktaż w zakresie latania samolotem, instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, kabarety, kabarety i dyskoteki, kina, kluby plażowe i basenowe, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, komponowanie muzyki dla osób
trzecich, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, kongresy (organizowanie i prowadzenie-), konferencje (organizowanie i prowadzenie-), konkursy muzyczne, konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], kręgielnie, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy boksu, kursy edukacyjne
z zakwaterowaniem związane z łucznictwem, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z kajakarstwem, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy instruktażowe, kursy językowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe w zakresie projektowania silników, kursy szkoleniowe w zakresie
inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, losowanie nagród [loterie], mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż filmów fotograficznych, montaż filmów (kinematograficznych-), montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż [obróbka]
taśm wideo, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, muzea [usługi-] [wystawy], muzea, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nagrywanie na taśmach wideo,
nagrywanie taśm wideo, nauczanie, nauczanie gry w piłkę nożną, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie technik ratowania życia, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie
w dziedzinie wychowania fizycznego, nauczanie w zakresie zdrowia,
nauka fotografii, nauka gimnastyki, nauka gry na gitarze, nauka gry
na pianinie, nauka gry w baseball, nauka gry w golfa, nauka gry w koszykówkę, nauka gry w tenisa, nauka indywidualna, nauka jazdy, nauka jazdy na motocyklu, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, nauka judo, nauka karate, nauka kendo (nauka japońskiej
szermierki), nauka malowania, nauka muzyki, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, nauka polowania, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, nauka tresury zwierząt, nauka w zakresie sportu, nauka wędkowania,
nocne kluby, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy piłki nożnej,
obozy rekreacyjne, obozy sportowe, obozy sportowe (organizowanie-), obsługa gości na imprezach rozrywkowych, obsługa koncer-
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tów muzycznych, obsługa studia filmowego, organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych
na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja gier, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych,
organizacja przyjęć, organizacja rajdów samochodowych, organizacja regat jachtowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja
szkoleń, organizacja turniejów sportowych, organizacja widowisk,
organizacja wyścigów psów, organizacja wyścigów samochodowych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw zwierząt do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, organizacja zawodów dotyczących
pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych,
organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie
festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali do celów
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych,
organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach
rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie gal, organizowanie gier, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie grup do strzelania z pistoletu,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych],
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem
zwierząt, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń,
organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji
związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczących roz-
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rywki, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konferencji
w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, organizowanie konferencji, organizowanie
konkursów, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów dla psów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie
konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie
konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń
technicznych, organizowanie kwizów, organizowanie loterii, organizowanie meczów bokserskich, organizowanie meczów piłki nożnej,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie pokazów psów, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie
pokazów w celach kulturalnych, organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie
programów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia
młodzieży, organizowanie przedstawień, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie rozrywki, organizowanie rozrywki wizualnej
i muzycznej, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów
edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów
w celach edukacyjnych, organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny
edukacji, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń sportowych,
organizowanie turniejów, organizowanie turniejów rekreacyjnych,
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie warsztatów,
organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie wycieczek
w celach rozrywkowych, organizowanie wyścigów motocyklowych,
organizowanie wyścigów pojazdów, organizowanie wyścigów samochodowych stock car, organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie wyścigów samochodowych, organizowanie wystaw
do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw zwierząt,
organizowanie występów na żywo, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie
zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów wyścigowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, ośrodki rozrywkowe, pokazy edukacyjne, pokazy filmowe, pokazy psów, prezentacja filmów, produkcja filmów, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja muzyczna, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo,
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, produkcja
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obrazów animowanych, produkcja widowisk, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie kwizów,
prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji
silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, prowadzenie wystaw
w celach rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych,
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw
w celach rekreacyjnych, prowadzenie zajęć, prowadzenie zawodów
sportowych, przedstawianie filmów, przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikowanie,
publikowanie
czasopism,
publikowanie
czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line,
publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie plakatów,
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja rozrywki na żywo, realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, redagowanie tekstów
pisanych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja
biletów na imprezy kulturalne, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na pokazy
i rezerwacja biletów teatralnych, rozrywka, rozrywka (informacja o-),
rozrywka interaktywna, rozrywka świadczona za pośrednictwem
światowej sieci komunikacyjnej, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, selekcja i kompilacja
nagrań muzycznych do nadawania przez osoby trzecie, seminaria,
seminaria edukacyjne, sport i fitness, sport (wypożyczanie sprzętu-)
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, strzelnice, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, szkolenia dla dorosłych, szkolenia kierowców samochodów, szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, szkolenia żeglarskie, szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze,
szkolenie i instruktaż, szkolenie kierowców, szkolenie w obchodzeniu się z psami, szkolenie w zakresie zarządzania przechowalniami
dla psów, szkolenie z dziedziny naprawy samochodów, szkolenie
z jazdy na motocyklu, szkolenie z prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, tresura
zwierząt na rzecz osób trzecich, tresura zwierząt, trenowanie, trening
posłuszeństwa dla zwierząt, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
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do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w paintball, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby
strzelnic, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej
nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych online,
nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony
internetowej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych,
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, usługi
edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, usługi informacji o rekreacji, usługi informacji o rozrywce, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki,
usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instruktażowe w zakresie
naprawy pojazdów, usługi klubów sportowych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi ośrodków
sprawności fizycznej, usługi parków rekreacyjnych, usługi produkcji
filmów, usługi produkcji radiowej, usługi programów informacyjnych
dla radia lub telewizji, usługi rekreacyjne, usługi rekreacyjne dla osób
starszych, usługi reporterskie, usługi rezerwacji biletów na koncerty,
usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe
dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi
rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe w postaci
filmów, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez
rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w formie wideo,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe, usługi
sportowe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi
szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu,
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe związane
z naprawą pojazdów, usługi szkoleniowe związane z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą pojazdów, usługi
szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem
na cztery, koła, usługi trenerskie, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), usługi w zakresie fanklubów, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi w zakresie informacji sportowej, usługi
w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie kultury, usługi
w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych
i rozrywki wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie produkcji widowisk
na żywo, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji książek, usługi
w zakresie rozrywki popularnej, usługi w zakresie rozrywki, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
usługi w zakresie tańca erotycznego, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wynajmu automatów do gier, usługi
wypożyczania filmów, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty
do celów rekreacyjnych, wesołe miasteczka, wesołe miasteczka (obsługa-), wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wynajem maszyn i urządzeń
rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, wynajmowanie zwierząt
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do celów rekreacyjnych, wypożyczanie książek, wyścigi psów, wystawy zwierząt, wystawy zwierząt i tresura zwierząt, wystawy zwierząt
(prowadzenie-), występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu.			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 307841
(220) 2017 08 31
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SYSTEM 3E
(540)

(210) 476009

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.03.23, 07.01.24
(510), (511) 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w celu
budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 usługi związane z wykonywaniem budynków, usługi pomocnicze w budownictwie, 42 usługi
w zakresie architektury, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych
technik i technologii w budownictwie, projektowanie budynków.
(111) 307842
(220) 2017 08 31
(210) 476011
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) ELEKTRO-ENERGO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) EEP
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 16.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne (budownictwo), 42 projekty
techniczne, pomiary geodezyjne.
(111) 307843
(220) 2017 09 01
(210) 476030
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) GSU SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) edupolisa.pl
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, ciemnopomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 03.07.05, 03.07.24, 24.01.09
(510), (511) 35 badania rynku, badanie opinii publicznej, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 41 informacja
o edukacji.
(111) 307844
(220) 2017 09 01
(210) 476033
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) WIWN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) NSIN
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
analizy kosztów, analizy rynkowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
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działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, ekonomiczne prognozy,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rynkowe badania, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
badające zdolność kredytową, agencje celne, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, banki z dostępem
bezpośrednim np. przez Internet, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, doradztwo finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa
nieruchomości, elektroniczny transfer kapitału, emisja bonów wartościowych, gwarancje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, kredytowanie
pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitałowe, lokaty kapitału, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe, notowania giełdowe, operacje bankowe, operacje finansowe, oszacowanie i wycena majątku
nieruchomego, oszczędności bankowe, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, pożyczki, tworzenie funduszów inwestycyjnych, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, usługi
finansowe, usługi finansowe przy likwidacji przedsiębiorstw, usługi
funduszy zabezpieczających, usługi powiernicze, wycena finansowa,
wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
nauczanie korespondencyjne, edukacja, usługi w zakresie szkoleń
na odległość, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(111) 307845
(220) 2017 09 01
(210) 476036
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) FAN-PAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) FANPAK
(510), (511) 1 klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub
domowego, klej [klejenie], kleje do obuwia, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, 7 pistolety dozujące klej, elektryczne,
podajniki taśmy klejącej [maszyny], pompy [maszyny], 11 urządzenia
do podgrzewania kleju, 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, 21 pojemniki na kleje, 37 naprawa
pomp.
(111) 307846
(220) 2017 09 01
(210) 476037
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) FAN-PAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) FAN-PAK
(510), (511) 1 klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub
domowego, klej [klejenie], kleje do obuwia, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, 7 pistolety dozujące klej, elektryczne,
podajniki taśmy klejącej [maszyny], pompy [maszyny], 11 urządzenia
do podgrzewania kleju, 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, 21 pojemniki na kleje, 37 naprawa
pomp.
(111) 307847
(220) 2017 09 03
(210) 476060
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) G.L. PHARMA GMBH, Lannach, AT.
(540) DICLONEUROVIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, preparaty i substancje lecznicze.
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(111) 307848
(220) 2017 09 04
(210) 476065
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) LEWANDOWSKI POWER TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) LEWANDOWSKI POWER TEAM
(540)

(531) 26.05.16, 27.05.01, 24.17.05, 01.15.03
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne
nie dla celów medycznych, napoje energetyzujące nie dla celów medycznych, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(111) 307849
(220) 2017 09 04
(210) 476085
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 09
(732) CEMENTOWNIA WARTA SPÓŁKA AKCYJNA, Trębaczew, PL.
(540) Warta CEM II/A-S 42,5 N-NA
(510), (511) 1 cement, preparaty do konserwacji cementu (za wyjątkiem farb i lakierów), preparaty do cementu służące do nadawania
nieprzepuszczalności, 16 papier do pakowania, artykuły papiernicze,
19 cement jako materiał budowlany.
(111) 307850
(220) 2017 09 04
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn, PL.
(540) T Truders
(540)

(210) 476089

(531)
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, bekon,
białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion (preparaty do produkcji-), cebula
konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek (konserwowy-), daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, fasolka
konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado],
homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta
z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne,
jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, koktajle
jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krążki z cebuli, krem
na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, langusty,
nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe,
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinar-
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nych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy
[do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe,
przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych,
pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pytki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone
zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki
owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana
spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy
do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot],
spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy
olej sezamowy, strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie
warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu,
trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba,
wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, yakitori, zsiadłe mleko,
zupy, zupy (składniki do sporządzania-), żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności, 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 (preparaty usztywniające
do-), 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 [masa do pieczenia], 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, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście
jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier
do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo],
majonez, makaron nitki, makaron rurki, 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
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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, pomadki [cukierki], potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 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), rośliny
strączkowe (mączka z-), 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], sojowa (mąka-), sorbety [lody], 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 morska 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, chmiel (wyciąg z-) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania-), moszcz, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-),
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
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, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, pomidory (sok-) [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z-), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda [napoje], woda
gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji-), woda litowa,
woda mineralna (produkty do wytwarzania-), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 35 administrowanie
programami lojalności konsumenta, administrowanie programami
dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 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,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii ko-

Nr 7/2018

munikacyjnych public relations, 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, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 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, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie
wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 admini-
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strowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
bankowość hipoteczna, bankowość online, depozyty kosztowności,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna
na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, 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, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi
depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego,
usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, 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, dubbing, edukacja religijna,
fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, 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 [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk (impresariat), organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], 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], przedszkola, publikowanie książek, 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, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np.
do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado
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[szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem,
świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka],
usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane
z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych,
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo,
wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 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 dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 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.
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(531) 20.05.99, 27.05.01
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(732) MWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inwałd, PL.; AS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi parku rozrywki, zabawy, szkolenia, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego i sportowego, w tym usługi parku sprawności dla młodzieży i dorosłych, park linowy, mini golf, place
zabaw dla dzieci, wyposażone w sprzęt zabawowy i tor przeszkód, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wykładów edukacyjnych, warsztatów plastycznych, imprez muzycznych, koncertów, festynów, spotkań z dziedziny
rozrywki, szkoleń biznesowych, usługi lunaparku, usługi w zakresie:
organizowania i prowadzenia spotkań firmowych, kongresów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wystaw związanych z kulturą i edukacją.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 307853
(220) 2017 09 04
(210) 476105
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) FILMWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FILMWEB
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 04.05.03, 26.01.06, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń mobilnych przeznaczone do udostępniania użytkownikom baz
danych z opcją wyszukiwania, oprogramowanie przeznaczone
do tworzenia baz danych z opcją wyszukiwania, oprogramowanie
przeznaczone do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie do pobrania zawierające bazę danych z dziedziny rozrywki,
przeznaczone do komputerów oraz urządzeń mobilnych, oprogramowanie umożliwiające dostęp do informacji znajdujących się w Internecie bądź innej sieci komputerowej lub komunikacyjnej, oprogramowanie przeznaczone do przesyłania, odbioru, pobierania,
ściągania, strumieniowego przesyłania oraz wyświetlania treści, tekstu, utworów wizualnych, utworów audiowizualnych, danych, plików
oraz utworów elektronicznych przez Internet bądź inną sieć komputerową lub komunikacyjną, oprogramowanie przeznaczone do formatowania oraz konwertowania treści, tekstu, utworów wizualnych,
utworów audiowizualnych, danych, plików oraz utworów elektronicznych do formatu kompatybilnego z przenośnymi urządzeniami
elektrycznymi oraz komputerami, oprogramowanie umożliwiające
pobieranie oraz dostęp do treści, tekstu, utworów wizualnych utworów audiowizualnych, danych, plików oraz utworów elektronicznych
na komputerze lub innym przenośnym elektronicznym urządzeniu
powszechnego użytku, 35 agencje reklamowe, agencje reklamowe
zajmujące się promocją towarów oraz usług osób trzecich, usługi
z zakresu reklamy oraz informacji handlowej świadczone przez Internet, reklama i marketing, usługi reklamowe i marketingowe polegające na promocji towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi z zakresu reklamy i reprezentacji, usługi z zakresu reklamy i reprezentacji polegające na promocji towarów, usług,
tożsamości marki, informacji handlowych oraz aktualności osób trzecich poprzez środki drukowane, audio, video, cyfrowe i elektroniczne, działalność ekonomiczna w zakresie reklamy, w szczególności
w obszarze sieci telematycznych oraz telefonicznych, reklama poprzez przesyłanie internetowych materiałów promocyjnych na rzecz
osób trzecich z wykorzystaniem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi reklamowe, reklama przez Internet oraz inne elektroniczne środki przekazu, interaktywny serwis internetowy umożliwiający użytkownikom recenzowanie oraz ocenianie zasobów
internetowych, ludzi, firm, produktów i/lub usług za pomocą oprogramowania użytkowego pozwalającego na przyznawanie punktów,
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dzięki czemu użytkownicy serwisu internetowego mogą wymieniać
przyznane punkty na materiały promocyjne składające się z kuponów, rabatów, upustów lub specjalnych ofert na towary oraz/lub
usługi świadczone przez sponsorów serwisu internetowego, pośredniczenie w organizowaniu wystąpień przez osoby pracujące w branży filmowej, muzycznej, telewizyjnej, rozrywkowej lub sportowej,
usługi w obszarze programów lojalnościowych oraz klubów klienta
świadczone w celach handlowych, promocyjnych oraz/lub reklamowych, projektowanie reklam internetowych, bezpośrednia reklama
marketingowa na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie w Internecie materiałów reklamowych na rzecz osób trzecich za pomocą elektronicznej sieci komunikacyjnej, rozpowszechnianie w Internecie
materiałów reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi z zakresu reklamy internetowej, zarządzanie reklamą poprzez centrum sterowania zarówno na ekranach kinowych oraz przez Internet, usługi marketingowe, promocyjne oraz reklamowe świadczone poprzez
połączenia telefonii mobilnej, internetowe usługi reklamowe i marketingowe, reklama internetowa w komputerowych sieciach komunikacyjnych, internetowe usługi reklamowe na rzecz osób trzecich,
usługa przeprowadzania badań biznesowych w Internecie umożliwiających użytkownikowi analizę trendów opinii zawartych w dokumentach znajdujących się w Internecie, usługi transakcji internetowych, reklama internetowa przez komputerową sieć komunikacyjną,
zewnętrzne usługi reklamowe polegające na wynajmie przestrzeni
reklamowej, przygotowywaniu oraz umieszczaniu reklam na rzecz
osób trzecich, usługi zarządzania reklamą typu „płać za kliknięcie”,
zamieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowanie reklam
niestandardowych na rzecz osób trzecich, produkcja reklam filmowych oraz telewizyjnych, promocja towarów oraz usług osób trzecich poprzez dystrybucję reklam w Internecie, promocja, reklama
oraz marketing serwisów internetowych należących do osób trzecich, promocja, reklama i marketing internetowych baz danych oraz
publikacji osób trzecich, udostępnianie reklamowych serwisów internetowych on-line z opcją wyszukiwania oraz przewodnika przedstawiającego towary i usługi innych dostawców, udostępnianie elektronicznego przewodnika reklamowego on-line z opcją wyszukiwania
przedstawiającego towary i usługi innych dostawców on-line, udostępnianie sieciowego systemu oraz portali dostępnych on-line w zakresie handlu C2B umożliwiających konsumentom dostęp do zarządzania oraz modyfikacji informacji dotyczących ich preferencji,
wykorzystywanych przez handlowców w celu tworzenia oraz zarządzania ofertami przekazywanymi klientom, świadczenie usług reklamowych polegających na dystrybucji reklam przeznaczonych do wyświetlania w Internecie: w serwisach internetowych, w rozmowach
towarzyskich w Internecie, emailach, mikroblogach, blogach, wiadomościach elektronicznych, wiadomościach błyskawicznych, wiadomościach tekstowych, wiadomościach multimedialnych, sieciach
społecznościowych, aktualizacjach statusu, forach, udostępnianie
w Internecie elektronicznego katalogu informacji handlowych, udostępnianie oraz wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
udzielanie informacji na temat towarów konsumpcyjnych przez Internet, udzielanie przez Internet informacji z zakresu marketingu
oraz internetowych mediów marketingowych, udostępnianie przestrzeni w serwisie internetowym do reklamy towarów oraz usług
osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie on-line bazy danych z opcją wyszukiwania, zawierającej informacje biznesowe, zawodowe i dotyczące zatrudnienia, udostępnianie bazy
danych on-line z opcją wyszukiwania, zawierającej oferty dotyczące
castingów filmowych, kinowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego katalogu informacji biznesowych, mianowicie informacje
dotyczące lokalizacji/adresów kin, 38 usługi transmisji audio i video
przez Internet, transmisja programów video i audio przez Internet,
usługi nadawcze oraz zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do treści video i audio dostarczanych przez Internet w ramach usługi
video na życzenie (VOD), usługi komunikacyjne polegające na przesyłaniu głosu, materiałów audio, obrazów oraz danych przez sieci telekomunikacyjne, bezprzewodowe sieci komunikacyjne, Internet,
sieci usług informacyjnych oraz sieci danych, usługi komunikacyjne,
a mianowicie transmisja strumieniowa przez Internet nagrań dźwiękowych oraz audiowizualnych, usługi nadawcze przez Internet, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem oraz bazami
danych, streaming materiałów audio przez Internet, streaming materiałów video przez Internet, usługi telekomunikacyjne polegające
na przesyłaniu głosu, danych, grafiki, obrazów, materiałów audio
oraz wideo z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych, bezprze-
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wodowych sieci komunikacyjnych oraz Internetu, przesyłanie i dystrybucja danych oraz obrazów audiowizualnych przez globalną sieć
komputerową lub Internet, usługi transmisji video przez Internet lub
inną sieć komunikacyjną zawierające wgrane, opublikowane i otagowane filmy video osób trzecich, usługi transmisji video przez Internet
lub inną sieć komunikacyjną polegające na pokazywaniu, wyświetlaniu oraz elektronicznym przesyłaniu klipów video, usługi transmisji
video przez Internet, usługi video streamingu przez Internet obejmujące niezależne filmy, usługi transmisji przez Internet w systemie video na życzenie (VOD), 41 Usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu elektronicznych publikacji dotyczących recenzji,
wiadomości oraz informacji dotyczących filmów, programów telewizyjnych, celebrytów, przemysłu rozrywkowego oraz tematów związanych z rozrywką, udostępnianie online komputerowej bazy danych zawierającej recenzje, wiadomości oraz informacje dotyczące
filmów, programów telewizyjnych, celebrytów, przemysłu rozrywkowego oraz tematów związanych z rozrywką, usługi informacyjne
z zakresu programów kin, usługi informacyjne z zakresu programów
telewizyjnych, rozrywka w postaci przeprowadzania konkursów, turniejów oraz gier komputerowych online związanych z rozrywką,
usługi rozrywkowe polegające na publikowaniu magazynów i blogów zawierających informacje oraz opinie dotyczące świata rozrywki, udostępnianie online newsletterów zawierających recenzje, wiadomości oraz informacje dotyczące filmów kinowych, programów
telewizyjnych, celebrytów, przemysłu rozrywkowego i tematów
związanych z rozrywką, udostępnianie serwisów internetowych zawierających informacje dotyczące filmów kinowych, telewizyjnych
show, celebrytów, przemysłu rozrywkowego i tematów związanych
z rozrywką, usługi rozrywkowe w postaci niepobieralnych filmów video zawierających informacje dotyczące filmów, telewizyjnych show,
celebrytów, przemysłu rozrywkowego oraz tematów związanych
z rozrywką, przekazywanie informacji dotyczących filmów kinowych
i telewizyjnych, programów telewizyjnych, grafiki, animacji oraz prezentacji multimedialnych, filmów video i DVD, innych utworów audiowizualnych celebrytów oraz przemysłu rozrywkowego, udostępnianie serwisu internetowego zawierającego rankingi filmów,
udostępnianie serwisu internetowego zawierającego system rankingowy mierzący popularność celebrytów oraz wskazujący trendy
w publicznym postrzeganiu oraz znajomości osobowości filmowych,
udostępnianie serwisu internetowego zawierającego ciekawostki
z zakresu rozrywki, produkcji filmowych i telewizyjnych., 42 usługi
komputerowe, a mianowicie, tworzenie społeczności internetowej
dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwiającej organizowanie
grup oraz wydarzeń, uczestnictwo w dyskusjach, wymianę informacji oraz zasobów, a także zaangażowanie w sieci społecznościowe
oraz biznesowe, udostępnianie serwisu internetowego czasowo wykorzystującego niepobieralne oprogramowanie, umożliwiające
użytkownikom wyszukiwanie, lokalizowanie oraz komunikowanie
się z innymi użytkownikami poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi komputerowe w postaci niestandardowych stron internetowych, zawierających informacje zdefiniowane przez użytkownika oraz osobiste profile, materiały audio oraz obrazy.

(111) 307854
(220) 2014 12 03
(210) 436394
(151) 2018 03 02
(441) 2015 03 16
(732) BT ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SAIK
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe metalowe, bramy metalowe, płyty metalowe do drzwi,
nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi metalowe,
futryny do drzwi metalowe, gałki metalowe, bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, kasy pancerne, sejfy, klucze, kółka
metalowe do kluczy, kłódki, metalowe łańcuchy zabezpieczające,
metalowe ograniczniki do bram, ogrodzenia metalowe, pancerze
z płyt, płyty i blacha pancerna, metalowe rolety zewnętrzne, rygle
do klamek lub zasuw, zamki metalowe inne niż elektryczne, zamki
na zasuwy, metalowe zamknięcia do pojemników, nieelektryczne
zamknięcia drzwiowe, śluzy zewnętrzne, szlabany, triody, blokady
drzwi, 7 elektryczne automaty do otwierania drzwi, elektryczne
automaty do zamykania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania
i zamykania drzwi, sterowane elektrycznie urządzenia do poruszania
kurtyn, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, me-
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chanizmy sterownicze do maszyn i silników, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, czujniki, czytniki
(sprzęt przetwarzania danych), czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dzwonki, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku,
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno – sterujące, instalacje elektryczne, instalacje tryskaczy
przeciwpożarowych, karty magnetyczne, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, magnetyczne nośniki danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mikrofony, mikroprocesory, monitory, napędy dyskowe, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, obwody drukowane,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, parkometry, płytki
z obwodami drukowanymi, procesory, układy scalone, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia GPS, wideofony, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie
sterowane, zamki elektryczne, elementy elektroniczne, urządzenia
telekomunikacyjne, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny,
systemy automatycznej identyfikacji i kontroli obiegu kluczy, aparaty
do rejestrowania czasu pracy, aparatura do przetwarzania informacji,
urządzenia elektryczne do kontroli dostępu, instalacje elektryczne
zapobiegające kradzieży, urządzenia do pomiarów dostępu, systemy
kontroli dostępu, zamknięcia drzwiowe elektryczne, systemy kontroli
dostępu do pomieszczeń, urządzeń i kluczy, elektromechaniczne depozytory kluczy, elektromechaniczne depozytory innych przedmiotów wartościowych, w tym nośników danych, dokumentów, drobnych urządzeń elektronicznych, elektromechaniczne depozytory
wkładkowe na klucze, elektromechaniczne depozytory kluczy specjalnych, elektroniczne szafki depozytowe, samoobsługowe szafki
na klucze, automatyczne szafki na klucze, szafki na klucze alarmowe,
elektroniczne breloki identyfikacyjne, dotykowe panele sterowania,
czytniki kart zbliżeniowych, karty zbliżeniowe, programatory kart
zbliżeniowych, elektroniczne urządzenia regulujące do sterowania
blokadami, ryglami lub zworami, systemy bezobsługowej automatycznej recepcji, urządzenia łączące depozytory z elementami systemu kontroli dostępu, okablowanie sieciowe i elektryczne, kamery,
serwery baz danych, dystrybutory kart, urządzenia uruchamiane
monetą, żetonem lub kartą, instrumenty i aparaty elektryczne, elektroniczne, elektro-optyczne, 36 administrowanie nieruchomościami,
depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych,
depozyty sejfowe zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie informacją, 37 drzwi i okien, naprawa zamków, naprawy i konserwacja skarbców,, 45 kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, dozór nocny, monitoring
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista,
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli sprawowana przy
wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, licencjonowanie programów komputerowych, wypożyczanie sejfów, usługi ochroniarskie,
usługi ochroniarskie nocne, usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, usługi nadzoru alarmowego, usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 307855
(220) 2014 12 16
(210) 436865
(151) 2018 03 15
(441) 2015 03 30
(732) ŁÓDZ JTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) auto-abonament
(540)

(531) 18.01.09, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, samochody, samochody
osobowe, samochody ciężarowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z pojazdami, usługi komisu pojazdów mechanicznych, usługi skupu pojazdów mechanicznych, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, wyceny handlowe, informacja handlowa, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi
gwarancyjne, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi ubezpieczania pojazdów, finansowanie leasingu
pojazdów, udzielanie gwarancji na pojazdy, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi finansowe w zakresie zakupu
pojazdów, zapewnienie środków finansowych na nabycie pojazdów,
usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadków pojazdów, usługi gwarancji finansowych
w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek awarii pojazdów,
udzielanie kredytów, ubezpieczenia kredytów, doradztwo kredytowe, 39 wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, dostarczanie pojazdów, przechowywanie pojazdów.

(111) 307856
(220) 2016 11 09
(210) 463717
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Inowrocław, PL.
(540) Polskie Chleby Cenne-Dukat
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo świeże, pieczywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
(111) 307857
(220) 2017 02 03
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) SHCHETININ OLEG, Marki, PL.
(540) SHCHETININ UKRAINIAN QUALITY
(540)

(210) 467073

Kolor znaku: niebieski, błękitny
(531) 03.07.11, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.04
(510), (511) 5 żywność i słodycze dla diabetyków, 29 marmolady,
dżemy i marmolady owocowe, mleko, mleko zagęszczone, 30 kawa,
herbata, kakao, czekolada, batoniki czekoladowe, praliny, ekstrakty
kawy, namiastki kawy, kawa nienaturalna, substytuty kawy, aromaty
kawowe, mieszanki kawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie
kakao, napoje kawowe, kakaowe, czekoladowe z mlekiem, cukier,
miód, słodziki naturalne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, gofry, chałwa, draże, naleśniki,
tarty (słodkie i słone), makarony, produkty zbożowe, kasze, wyroby
piekarnicze, ciasta, ciasteczka, rogaliki, croissanty, herbatniki, krakersy, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, bułki, bułka
tarta, słodkie babeczki, chleb, chleb bezdrożdżowy, kanapki, prażona kukurydza (popcorn), płatki śniadaniowe, muesli, słodycze, lizaki,
chrupki, pianki, słodycze piankowe, cukierki, galaretki owocowe, kazinaki, rachatłukum, torty, ptasie mleczko, czekolada, marcepan, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, sorbety, miód, propolis
i inne spożywcze produkty pszczelarskie, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, sosy
do mięs, keczup, majonezy, przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty
do napojów, lód do napojów chłodzących, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia
nie do celów leczniczych, preparaty usztywniające do bitej śmietany,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak żywność
i słodycze dla diabetyków, marmolady, dżemy i marmolady owocowe, mleko, mleko zagęszczone, kawa, herbata, kakao, czekolada,
batoniki czekoladowe, praliny, ekstrakty kawy, namiastki kawy, kawa
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nienaturalna, substytuty kawy, aromaty kawowe, mieszanki kawy,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje kawowe,
kakaowe, czekoladowe z mlekiem, cukier, miód, słodziki naturalne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza,
lasagne, gofry, chałwa, draże, naleśniki, tarty (słodkie i słone), makarony, produkty zbożowe, kasze, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, rogaliki, croissanty, herbatniki, krakersy, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, bułki, bułka tarta, słodkie babeczki, chleb,
chleb bezdrożdżowy, kanapki, prażona kukurydza (popcorn), płatki
śniadaniowe, muesli, słodycze, lizaki, chrupki, pianki, słodycze piankowe, cukierki, galaretki owocowe, torty, ptasie mleczko, czekolada,
marcepan, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy
do sałatek, sosy do mięs, keczup, majonezy, przyprawy, przyprawy
ziołowe, aromaty do napojów, lód do napojów chłodzących, środki
zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
guma do żucia nie do celów leczniczych, preparaty usztywniające
do bitej śmietany pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.

(111) 307858
(220) 2017 03 08
(210) 468608
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) ORZECHOWSKI WŁODZIMIERZ, Łupiny, PL.
(540) od 1862, Orzechowscy GOSPODARSTWO ROLNE JASTRZĘBIE
KĄTY
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnobeżowy
(531) 06.07.04, 06.07.08, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 29 filety rybne, galaretki rybne, gotowe dania warzywne, jaja, karp (nieżywy), mleko, pikle, potrawy rybne, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, ryby
przetworzone ślimaki do spożycia dla ludzi, tołpygi białe do spożycia dla ludzi, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 31 grzyby, zboże
nieprzetworzone, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karp (żywy).
(111) 307859
(220) 2017 04 18
(210) 470556
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 17
(732) CSL INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) STA RA RZE ŹN IA
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.25
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru i kartonu, albumy
do wklejania, bilety, artykuły biurowe, broszury, czasopisma, fotografie, fotograwiura, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, książki, koperty, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki,
obrazy oprawione, obrazy nieoprawione, obrazy i zdjęcia, oprawy
książek, papier, periodyki, rysunki, śpiewniki, ulotki, 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności artystycznej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwanie w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 fotografia, fotoreportaże, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie
przyjęć, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 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, usługi artystów estradowych, usługi klubowe, usługi muzeów, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 307860
(220) 2017 05 04
(210) 471211
(151) 2018 01 15
(441) 2017 09 11
(732) ŁOŚ EWA ZAKŁAD POGRZEBOWY, Szczecin, PL.
(540) ŁOŚ
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia, ekspozycji i stworzenia klientom warunków dogodnego doboru i zakupu kwiatów,
roślin, kamienia ozdobnego przeznaczonego na pomniki lub płyty
nagrobkowe oraz środków do czyszczenia, polerowania i pielęgnacji
pomników i płyt nagrobnych, 37 usługi budowlane dotyczące budowania i stawiania pomników, grobowców, kolumbariów oraz płyt
nagrobkowych, 39 specjalistyczne usługi transportowe w zakresie
przewozu zwłok, 40 usługi w zakresie cięcia i formowania kamienia
ozdobnego, 45 prowadzenie zakładu pogrzebowego.
(111) 307861
(220) 2017 05 30
(210) 472350
(151) 2018 01 05
(441) 2017 08 21
(732) MATYKIEWICZ KRZYSZTOF KOJIKRIS, Zawadka, PL.
(540) złote PALUCHY CHURROS
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, żółty, czerwony,
ciemnoczerwony, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
ciemnoniebieski
(531) 04.05.01, 05.11.19, 27.05.01, 01.03.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, ciasto (masa do pieczenia), ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cynamon, czekolada, czekolada pitna, dodatki cukiernicze
do ciast, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych,
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gofry, kakao, lukier
do ciast, lukier lustrzany (polewa lustrzana), marcepan, mąka, miód,
musy czekoladowe, musy deserowe, pasta migdałowa, piernik, placki, pomadki (cukierki), pralinki, przyprawy, przyprawy korzenne, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, kafeterie (bufety), obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
restauracyjne, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 307862
(220) 2017 06 27
(210) 473403
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS Upstream
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 01.15.15, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo, paliwo gazowe, ropa naftowa (surowa lub rafinowana), 37 usługi wydobywcze w górnictwie, usługi wydobywcze
ropy naftowej i gazu ziemnego, budownictwo podwodne, naprawy
podwodne, budowa i konserwacja rurociągów, naprawa i konserwacja maszyn, maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, statków i łodzi, wynajmowanie i dzierżawa maszyn i urządzeń
budowlanych, 42 usługi w zakresie analizy pokładów roponośnych,
badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy pól naftowych, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, doradztwo naukowe i technologiczne, a także badania i projektowanie konieczne do świadczenia
powyższych usług, projektowanie, instalowanie aktualizacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowań komputerowych.
(111) 307863
(220) 2017 07 03
(210) 473674
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PLATINUM HOTEL & RESIDENCE
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości. usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa
majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, zarządzanie nieruchomościami, usługi
dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania
domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe,
rezerwacje kwater, usługi hotelowe. usługi domów turystycznych,
usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem.
(111) 307864
(220) 2017 07 17
(151) 2018 01 31
(441) 2017 08 16
(732) WYSOCKA OLGA, Bydgoszcz, PL.
(540) Przychodnia sunMEDica
(540)

(210) 474187

Kolor znaku: różowy, biały, ciemnoniebieski
(531) 02.09.01, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, prowadzenie placówek medycznych, ośrodki zdrowia, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, świadczenie pomocy medycznej, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania medyczne, badania
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przesiewowe, badania psychologiczne, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, ochrona zdrowia, ambulatoryjna opieka medyczna, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, domowa opieka pielęgniarska, usługi w zakresie badań lekarskich, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi ginekologiczne,
usługi w zakresie szczepień, rehabilitacja fizyczna, monitorowanie
pacjentów, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo dotyczące opieki nad
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], udostępnianie informacji
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi domowej opieki
zdrowotnej, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), usługi lekarskie, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, konsultacje medyczne, opieka pielęgniarska, pielęgnacja urody,
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi w zakresie leczenia medycznego.

(111) 307865
(220) 2017 05 10
(210) 471435
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) dobry materiał
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy do napojów,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 307866
(220) 2017 08 14
(210) 475323
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FROM POLAND with style
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, bransoletki silikonowe, smyczki
na klucze, figurki ze złota, z metali szlachetnych, 16 książki, albumy,
broszury, druki, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie,
materiały piśmienne, prezenty i pamiątki takie jak pocztówki, pamiątkowe reprodukcje, pamiątkowe długopisy, pamiątkowe pióra
do pisania, pamiątkowe ołówki, pamiątkowe notesy, pamiątkowe papierowe podkładki kuchenne, pamiątkowe magnesy na lodówkę, figurki, karty z życzeniami, karty do kolekcjonowania, kalendarze, afisze, plakaty, prospekty, papier do pakowania, papier do pisania,
wyroby z kartonu takie jak artykuły do pakowania, opakowania, pudełka, zakładki do książek, ulotki, bilety, nalepki, naklejki, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, takie jak: walizy
i torby podróżne, przywieszki do bagażu, aktówki, etui na karty
[portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, moleskin [imitacja skóry],
plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, torby, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię],
torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane], portfele, portmonetki, parasole, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, torebki materiałowe, wyroby rymarskie,
20 lustra, lusterka, ramy do obrazów, ramki do zdjęć, towary z drewna, korka, rattanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych mate-
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riałów lub z tworzyw sztucznych takie jak: ramki do zdjęć, ramki
do luster, biżuteria, pudełka, pudełka na biżuterię, podkładki kuchenne, koszyki, figurki drewniane, z wosku, z rattanu, z kości słoniowej, z tworzyw sztucznych, 21 kieliszki, filiżanki, filiżanki espresso,
kubki, kubki do herbaty, talerzyki, figurki z porcelany, terakoty,
ze szkła, z kryształu, 28 zabawki, lalki, misie pluszowe, figurki do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej skali, samochodziki, samochody do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, gry, gra
w domino, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, układanki
[puzzle], gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry
towarzyskie, choinki z materiałów syntetycznych, ozdoby choinkowe
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, balony, bąki [zabawki], butelki do karmienia lalek, domki dla lalek, łóżka dla lalek, ubranka dla lalek, drony (zabawki), grzechotki,
kalejdoskopy, karty do bingo, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki], kości do gry, kręgle, latawce, maski teatralne, maski zabawkowe, modele będące zabawkami, papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki do gier i zabaw, plansze
do gry w warcaby, warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym
kocykiem, roboty zabawkowe, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki,
strzałki [gra], sprzęt do gier wideo, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki
na przyjęcia], śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze,
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
35 sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: breloczki
do kluczy, bransoletki silikonowe, smyczki na klucze, figurki ze złota,
z metali szlachetnych, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących
towarów: kieliszki, filiżanki, filiżanki espresso, kubki, kubki do herbaty, talerzyki, figurki z porcelany, terakoty, ze szkła, z kryształu, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, płyty CD,
płyty DVD i inne nośniki danych zapisanych techniką cyfrową, etui
na okulary, okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: książki, albumy, broszury, druki, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie, materiały piśmienne,
sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: prezenty
i pamiątki takie jak pocztówki, pamiątkowe reprodukcje, pamiątkowe długopisy, pamiątkowe pióra do pisania, pamiątkowe ołówki, pamiątkowe notesy, pamiątkowe papierowe podkładki kuchenne, pamiątkowe magnesy na lodówkę, kieliszki, filiżanki, filiżanki espresso,
kubki, kubki do herbaty, talerzyki, sprzedaż detaliczna w zakresie
następujących towarów: karty z życzeniami, karty do kolekcjonowania, kalendarze, afisze, plakaty, prospekty, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: papier do pakowania, papier do pisania, wyroby z kartonu takie jak artykuły do pakowania, opakowania,
pudełka, zakładki do książek, ulotki, bilety, nalepki, naklejki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: lustra, lusterka, ramy do obrazów, ramki
do zdjęć, towary z drewna, korka, rattanu, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej
i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: zabawki, lalki, misie pluszowe, figurki do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej skali,
samochodziki, samochody do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane
do zabawy, gry, gra w domino, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, układanki [puzzle], gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, choinki z materiałów syntetycznych,
ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, balony, bąki [zabawki], butelki do karmienia
lalek, domki dla lalek, łóżka dla lalek, ubranka dla lalek, drony (zabawki), grzechotki, kalejdoskopy, karty do bingo, karty do gry, klocki
do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki], kości
do gry, kręgle, latawce, maski teatralne, maski zabawkowe, modele
będące zabawkami, papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki do gier
i zabaw, plansze do gry w warcaby, warcaby, pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, roboty zabawkowe, rzutki strzelnicze
[tarcze], rzutki, strzałki [gra], sprzęt do gier wideo, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze
strzelnicze, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: wyroby cukiernicze i słodycze, karmelki [cukierki], pralinki, czekolada,
czekoladki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], herbatniki, cukierki
miętowe, guma do żucia, kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, ka-
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napki, krakersy, makaroniki [wyroby cukiernicze], orzechy w czekoladzie, pastylki [wyroby cukiernicze], przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, sorbety [lody], lody, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów:
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje izotoniczne, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, soki, soki warzywne
[napoje], sorbety [napoje], sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, wino,
anyżówka [likier], aperitify, brandy, cydr, dżin, gorzkie nalewki, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miód
pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, whisky, sprzedaż
detaliczna w zakresie następujących towarów: skóra i imitacje skóry,
wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, walizy i torby
podróżne, parasole, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, przywieszki do bagażu, aktówki, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, moleskin [imitacja skóry], plecaki, podróżne torby
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, torby, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby
plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki materiałowe, torebki, walizki, walizki z kółkami, wyroby rymarskie, zestawy podróżne [wyroby skórzane], portfele, portmonetki.

(111) 307867
(220) 2017 08 31
(210) 475987
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) FARINA BIANCO SINCE 2008
(540)

(531) 05.03.17, 11.03.18, 14.07.11, 27.05.01
(510), (511) 40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 307868
(220) 2017 08 31
(210) 475988
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 09
(732) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) BAR-B-QUE WALL STREET
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 307869
(220) 2017 08 31
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) ŻUPAŃSKI HENRYK, Smolec, PL.
(540) KRAV MAGA DAVID TEAM

(210) 476015
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(540)

(531) 02.09.18, 26.13.99, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, organizowanie zajęć sportowych.
(111) 307870
(220) 2017 09 05
(210) 476156
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) ZAKRZEWSKI TOMASZ JBP, Kraków, PL.
(540) BULL PUB
(510), (511) 43 restauracje, puby, bary szybkiej obsługi, usługi barowe i restauracyjne.
(111) 307871
(220) 2017 03 23
(210) 469310
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) ZAWADZKI JACEK EGZO GROUP, Żyrardów, PL.
(540) Egzo Group
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 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.
(111) 307872
(220) 2017 11 02
(210) 478543
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) XBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Xbrands trading
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
zapachowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ż przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, przetwarzanie danych.
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(111) 307873
(220) 2017 09 04
(210) 476110
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) IWAŃSKI ANDRZEJ, RYDZEWSKI ADAM APM SPÓŁKA
CYWILNA, Mszczonów, .
(540) APM ŚCIANY PRZESUWNE
(510), (511) 19 ścianki działowe niemetalowe, niemetalowe ścianki boczne, ruchome ścianki działowe [ściany] z materiałów niemetalowych, wewnętrzne ścianki działowe wykonane z materiałów
niemetalowych, drzwi przesuwne, niemetalowe, okna przesuwne
w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, 20 ścianki działowe, przenośne ścianki biurowe, ścianki działowe wystawowe, wolnostojące
biurowe ścianki działowe, ścianki działowe niemetalowe [meble],
ścianki działowe do mebli, ścianki działowe do biur [meble], przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, ścianki działowe z metalu [meble], ścianki działowe w postaci mebli [przepierzenia], ścianki
działowe z tworzyw sztucznych [meble], przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody meblowe], niemetalowe ścianki przenośne,
drzwi przesuwne do szaf, drzwi przesuwane do mebli, niemetalowe
drzwi przesuwne do mebli, 42 projektowanie wizualne, projektowanie architektoniczne, projektowanie wnętrz.
(111) 307874
(220) 2017 09 04
(210) 476118
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) PRZEWOŹNIK ZBIGNIEW ZPCHOCOLATE, Bielsko-Biała, PL.
(540) formelo
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz za pośrednictwem sklepu internetowego form do formowania i wypieku ciast.
(111) 307875
(220) 2017 09 05
(210) 476131
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa, PL.
(540) KOLEJOWE ABC
(540)
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(540)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 niemetalowe panele podłogowe, deski podłogowe,
deski podłogowe [drewniane], drewniane deski tarasowe, drewniane
forniry, drewniane parkiety fornirowane, listwy przypodłogowe niemetalowe, płytki ceramiczne, podłogi drewniane, podłogi laminatowe, podłogi laminowane, niemetalowe, podłogi parkietowe, podłogi
z drewna, podłogowe (deski-).
(111) 307877
(220) 2017 09 05
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) AFELT ŁUKASZ, Dębowa Łąka, PL.
(540) FAST ATS AUTO TRUCK SERVICE
(540)

(210) 476137

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09, 26.11.02
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie akumulatorów
do pojazdów, malowanie, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
mycie pojazdów, naprawa opon, naprawa zamków, polerowanie
pojazdów, naprawy tapicerskie, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów
przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.
(111) 307878
(220) 2017 09 05
(210) 476140
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) Flega Fortan
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(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.

Kolor znaku: granatowy, niebieski, zielony, żółty, szary, różowy,
czerwony, jasnoróżowy, biały
(531) 03.02.07, 03.02.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego.
(111) 307876
(220) 2017 09 05
(210) 476133
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) HI-FI FLOOR

(111) 307879
(220) 2017 09 05
(210) 476142
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) CENTRUM SERENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SERENADA
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, żółty
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz przygotowania
projektów budowlanych, w tym przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie biznesowe nieruchomościami,
usługi reklamowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
reklamowej, usługi rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie prowadzenia aukcji, usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nieruchomości,
usługi badania rynku, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie,
36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie oraz przygotowywaniu obiektów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, leasing, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo podatkowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa i doradztwa kredytowego, usługi
wynajmowania centrów handlowych oraz powierzchni w centrach
handlowych, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub przygotowaniu projektów budowlanych,
usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji budynków,
usługi doradcze dotyczące rozbudowy i konserwacji nieruchomości
zawarte w tej klasie, usługi instalacyjne w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie budynków, instalowanie i naprawa
instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem
maszyn budowlanych, doradztwo budowlane, 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, wypożyczanie samochodów, pośrednictwo transportowe, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury, 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.

(111) 307880
(220) 2017 09 05
(210) 476148
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 23
(732) ŻEBROWSKI KRZYSZTOF, Dziekanów Leśny, PL.
(540) INTER-KOP
(540)
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inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do smołowania, maszyny
do ubijania, uchwyty do ostrzy jako części maszyn, walce drogowe,
wtryskiwacze do silników, wycinarki szczelin gruntowych, 35 prowadzenie usług w zakresie: analizy kosztów, prezentowanie i oferowanie w mediach produktów dla sprzętu budowalnego do handlu detalicznego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
handlowe wyceny, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej, radiowej i prasowej, 37 prowadzenie usług
w zakresie: budowy i naprawy magazynów, budowy pawilonów
i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo
przemysłowe, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, rozbiórka budynków,
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 307881
(220) 2017 09 08
(210) 476293
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) GALERIA WIŚLANKA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi,
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie
marketingu, organizacja promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, badania rynku, dekoracja
wystaw i witryn sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
planowanie i organizowanie targów, wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym centrami handlowo-usługowo-rozrywkowymi, wynajem obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni w centrach
handlowo-usługowo-rozrywkowych, dzierżawa lub najem majątku
nieruchomego, ubezpieczenia, działalność finansowa, doradztwo
inwestycyjne.
(111) 307882
(220) 2017 09 11
(210) 476334
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PLATINUM GROUP
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 15.07.01, 18.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, napędowe mechanizmy inne niż
do pojazdów lądowych, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów części maszyn, pługi do zdejmowania darni, maszyny do obróbki drewna, maszyny do budowy
dróg, dźwigi samochodowe do samochodów ciężarowych, maszyny
do formowania maszynowego, maszyny do filtrowania, maszyny
do gwintowania, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, szczęki
hamulcowe inne niż do pojazdów, silniki hydrauliczne, maszyny kafary, koła maszyn, maszyny kopaczki, czerpaki koparek, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów lub
silników, maszyny kosiarki, łożyska jako części maszyn, manipulatory
przemysłowe do maszyn, mieszalniki, młoty pneumatyczne, młoty
mechaniczne, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, obudowy maszyn, osłony maszyn, maszyny do pakowania,
pasy do silników, przenośniki pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, maszyny do robót ziemnych, skrzynie biegów

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa
majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych, zarządzanie nieruchomościami, usługi
dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania
domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe,
rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi domów turystycznych,
usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem.
(111) 307883
(151) 2018 03 02

(220) 2017 09 12
(441) 2017 11 13

(210) 476393
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(732) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY, Częstochowa, PL.
(540) Jurajskie Centrum Onkologii Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
(540)

(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.01.01, 26.01.06, 26.02.01, 26.02.05,
26.13.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.16, 29.01.13
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele opieki medycznej i poprawiania jakości usług medycznych, 39 transport karetkami ratunkowymi, usługi ratownictwa,
transport sanitarny, 41 usługi związane z edukacją zdrowotną, usługi
edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kształcenie praktyczne, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem seminariów,
szkoleń, sympozjów, konferencji, zjazdów, kongresów, instruktaże,
organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnienie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, 42 analizy
chemiczne, analizy medyczne, badania bakteriologiczne, badania
chemiczne, badania biologiczne, usługi badawcze w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, 44 usługi opieki zdrowotnej, usługi klinik
zdrowia jako usługi medyczne, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), ambulatoryjna opieka medyczna, świadczenie
usług medycznych, doradztwo w zakresie przynoszenia ulgi przy
dolegliwościach medycznych, monitorowanie pacjentów, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, zapewnianie obiektów i sprzętu
długoterminowej opieki, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, masaż, opieka pielęgniarska medyczna, ośrodki
zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi świadczone przez szpitale, usługi banku
krwi, usługi banku tkanek i komórek, usługi farmaceutów w zakresie
sporządzania leków recepturowych, usługi opieki paliatywno-hospicyjnej, usługi orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, usługi rehabilitacji leczniczej i rekonwalescencji, usługi telemedyczne, usługi
terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, wypożyczanie
urządzeń sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego, opracowywanie profilaktycznych programów medycznych.

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa
budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań,
organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi finansowania zakupu
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości,
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, wynajem mieszkań
i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów,
budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami
budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków,
renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków,
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków,
usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy.

(111) 307884
(220) 2017 09 13
(210) 476422
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) KLOS ROBERT CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH, Radzymin, PL.
(540) DOM BEZPIECZNY
(540)

Kolor znaku: morski, szary, biały
(531) 07.01.08, 24.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 publikacje
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, podręczniki [książki], 37 montaż drzwi i okien, instalowanie okien, wymiana
okien, naprawa okien, konserwacja okien, izolacja termiczna okien,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konsultacje
budowlane, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych.
(111) 307885
(220) 2017 09 13
(210) 476423
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) GLOBAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, PL.
(540) GLOBAL DEVELOPMENT

(111) 307886
(220) 2017 09 16
(210) 476519
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCAM HURRICANE PRO+
(510), (511) 1 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 inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.

Nr 7/2018
(111) 307887
(220) 2017 09 13
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) DOMUSA MAREK, Wrocław, PL.
(540) Basket BAR
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 476533

wych, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], aktualizacja oprogramowania komputerowego, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 307889
(220) 2017 09 14
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WTK WARSAW BOOK FAIR
(540)
Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03
(510), (511) 43 bary, puby, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi barów typu fast-food na wynos, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia.
(111) 307888
(220) 2017 09 14
(210) 476542
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CashDirector
(510), (511) 9 programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, nagrane programy komputerowe sterujące, oprogramowanie dla biur rachunkowych i do prowadzenia księgowości, 35 usługi księgowe, usługi płacowe, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, rachunkowość finansowa,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowanie listy płac,
sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, wyceny handlowe, 36 usługi finansowe, ekspertyzy do celów
podatkowych, usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo i pośrednictwo finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, wycena finansowa, informacje finansowe, analizy finansowe, ekspertyzy
do celów fiskalnych, leasing finansowy, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie długów, faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
powiernictwo, udostępnienie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe,
weryfikacja czeków, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wyceny fiskalne, 42 usługi informatyczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerów, programowanie
systemów komputerowych, projektowanie systemów komputero-
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(210) 476543

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, niebieski, ciemnoniebieski,
zielony
(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.15, 20.07.01,
20.07.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, broszury, notesy, kalendarze, segregatory, zeszyty, podręczniki,
ulotki, prospekty, plany, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa
handlowego, prowadzenia badań rynku, wyszukiwania kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich publikacji drukowanych,
gazet, czasopism, książek, broszur, notesów, kalendarzy, segregatorów, zeszytów, podręczników, ulotek, prospektów, planów, fotografii
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać także za pośrednictwem Internetu, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku
za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu
satelitarnego, zapewnianie dostępu do serwisów informacyjnych,
41 organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, sympozjów,
szkoleń, konferencji i seminariów, wypożyczanie książek, publikowanie książek, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism,
podręczników.
(111) 307890
(220) 2017 09 22
(210) 476801
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 20
(732) GMINA SKOCZÓW, Skoczów, PL.
(540) Skocz do Skoczowa
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y] i optyczne, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy [błony] naświetlone, filmy
rysunkowe animowane, identyfikacyjne karty magnetyczne, karty inteligentne [karty z układem scalonym], magnesy dekoracyjne,
magnetyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pokrowce na laptopy, smartfony, pokrowce do tabletów i komputerów kieszonkowych [PDA], publikacje elektroniczne,
do pobrania, torby do noszenia komputerów, 16 artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bony wartościowe, czasopisma [periodyki], etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi,
książki, materiały do pisania i drukowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, papier, papierowe
podkładki pod szklanki, pastele [kredki], periodyki [czasopisma], pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, przyrządy do pisania, publikacje drukowane, rysunki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty na dokumenty,
tacki biurkowe, transparenty z papieru, ulotki, zeszyty do pisania lub
rysowania, znaczki pocztowe, 35 doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
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informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna,
zewnętrzna oraz on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public relations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych oraz rekreacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sprawdziany
edukacyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi muzeów [wystawy], usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 307891
(220) 2017 09 25
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) CHRZĄSZCZ DAWID, Stryszawa, PL.
(540) NF
(540)

(210) 476867

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie.
(111) 307892
(220) 2017 09 26
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 13
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) moje doładowania energetyczne
(540)

(210) 476937

Kolor znaku: turkusowy, jasnoturkusowy, ciemnoturkusowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 13.01.17
(510), (511) 9 automaty do sprzedaży, czytniki, czytniki kodów
kreskowych, znaków optycznych, dane na nośnikach optycznych,
dystrybutory automatyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia
do fakturowania, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy,
karty magnetyczne kodowane, kasy rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputerowe, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia
do przetwarzania informacji, terminale do obsługi kart płatniczych,
oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników obrotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur VAT (rachunków
uproszczonych), 36 operacje i transakcje finansowe, pośrednictwo
i usługi finansowe, pośrednictwo w przyjmowaniu wpłat na rachunki
bankowe lub wypłat z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa
finansowego, transfer elektroniczny środków finansowych, genero-

Nr 7/2018

wanie informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywanych
wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świadczone za pomocą
terminali i komputerów, w tym komputerów kasowych, związane
z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, energię i towary, doładowania
telefonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności
za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów
pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą, usługi dotyczące
doładowania telefonów komórkowych w systemie przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z dokonywaniem płatności
on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon.

(111) 307893
(220) 2017 09 26
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 13
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) moje rachunki ZŁ
(540)

(210) 476939

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółty, biały
(531) 29.01.14, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 9 automaty do sprzedaży, czytniki, czytniki kodów
kreskowych, znaków optycznych, dane na nośnikach optycznych,
dystrybutory automatyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia
do fakturowania, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy,
karty magnetyczne kodowane, kasy rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputerowe, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia
do przetwarzania informacji, terminale obsługujące karty płatnicze,
oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników obrotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur VAT (rachunków
uproszczonych), 36 operacje i transakcje finansowe, pośrednictwo
i usługi finansowe, pośrednictwo w przyjmowaniu wpłat na rachunki
bankowe lub wypłat z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa
finansowego, transfer elektroniczny środków finansowych, generowanie informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywanych
wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świadczone za pomocą
terminali i komputerów, w tym komputerów kasowych, związane
z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, energię i towary, doładowania
telefonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności
za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów
pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą, usługi dotyczące
doładowania telefonów komórkowych w systemie przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z dokonywaniem płatności
on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon.
(111) 307894
(220) 2017 09 27
(210) 476999
(151) 2018 03 01
(441) 2017 10 30
(732) CLOUDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) BY Clouds
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi barowe
z fajkami wodnymi, usługi barów z shishami.
(111) 307895
(151) 2018 02 23

(220) 2017 09 28
(441) 2017 11 06

(210) 477028
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(732) MARKIEWICZ KAROL, Szczecin, PL.
(540) fun jump
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy, granatowy
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 28 trampoliny, artykuły i sprzęt sportowy, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy na place zabaw, sprzęt sportowy, zabawki, 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, dostarczanie
sprzętu sportowego, gimnastyka, lekcje gimnastyki, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, prowadzenie parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, rozrywka, sport i fitness, świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektu i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi parków rekreacyjnych,
usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie nauczania gimnastyki,
usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie rekreacji, usługi
w zakresie rozrywki, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych.
(111) 307896
(220) 2017 09 29
(210) 477091
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) GRABOWSKI MATEUSZ KARTY GRABOWSKIEGO, Szczecinek, PL.
(540) 8 7 7 56
(540)

Kolor znaku: żołty, niebieski, biały, czerwony, ciemnoniebieski,
czarny, brązowy
(531) 03.07.05, 21.01.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, diagramy, ekierki do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, gumki do ścierania, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki,
linijki rysownicze [kreślarskie], materiały do pisania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier,
pióra i długopisy [artykuły biurowe], przyrządy do pisania, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, reprodukcje graficzne, segregatory na luźne kartki, skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, szyldy z papieru
lub z kartonu, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły
papiernicze], transparenty z papieru, ulotki, wieczne pióra, zakładki
do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, podkładki na stół z papieru, 21 filiżanki, kubki, kosmetyczki na przybory toaletowe, kufle,
naczynia ceramiczne, naczynia szklane, naczynia szklane do napojów, naczynia na napoje, ozdoby z porcelany, podkładki na stół,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, porcelana, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, pudełka obiadowe, skarbonki,
statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szczoteczki do zębów,
szyldy z porcelany lub ze szkła, tace, talerze, zastawa stołowa, 25 blu-
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zy, czapki, daszki [nakrycia głowy], koszule, koszulki, nakrycia głowy,
odzież, podkoszulki, swetry, trykoty, 35 projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, usługi
public relations, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
41 edukacja, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi gier, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, sprawdziany edukacyjne,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].

(111) 307897
(220) 2017 10 11
(210) 477573
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) GÓRALCZYK TOMASZ, ŻAK PAWEŁ FIRMA P&T SPÓŁKA
CYWILNA, Zebrzydowice, PL.
(540) FLYTECH
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 25 buty i elementy składowe obuwia, obuwie dziecięce, męskie, damskie, plażowe, sportowe, obcasy do butów, napiętki,
buty narciarskie, sznurowane, chodaki (buty), cholewki do obuwia,
espadryle, pantofle, klapki w tym kąpielowe, paski do butów, wkładki do obuwia, sandały, sport (obuwie), 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie lub hurtowni z obuwiem i z elementami składowymi obuwia.
(111) 307898
(220) 2017 10 11
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) ILIS MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) sushi maestro
(540)

(210) 477595

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sushi, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barowe, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 307899
(220) 2017 10 12
(210) 477639
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa, PL.
(540) VODKA BOUTIQUE
(510), (511) 33 wódka, 35 usługi sprzedaży towarów takich jak:
wódka, napoje alkoholowe, piwo, napoje bezalkoholowe, artykuły
spożywcze, żywność, wyroby tytoniowe, wyroby dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, artykuły numizmatyczne i filatelistyczne, monety,
biżuteria, zegarki, figurki i posążki, popiersia, ordery, medale, torby,
torebki, portmonetki, smycze, lampki, świeczniki, abażury do lamp,
wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, fiszbinu, muszli, bursztynu, kości słoniowej, lalki, marionetki, maski etniczne i teatralne,
noże do papieru, parasolki, ramki do obrazów, lusterka, grzebyki,
ozdoby choinkowe, długopisy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, widokówki, kieliszki, szklanki, talerzyki, wazony, kubki, butelki,
karafki, kufle, podstawki pod kufle, breloczki, usługi prowadzenia
sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 41 prowadzenie muzeów,
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usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów i sprzętu
muzealnego, usługi organizowania wystaw w celach rozrywkowych,
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, balów,
koncertów, usługi organizowania spotkań biznesowych, usługi edukacyjne, usługi w zakresie nauczania, prowadzenie szkoleń i kursów,
usługi w zakresie rozrywki, 43 usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna w zakresie organizowania przyjęć służbowych poza lokalami
gastronomicznymi, sympozjów, konferencji, służbowych bankietów
i innych imprez okolicznościowych w celach służbowych, obsługa
gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, dostarczanie posiłków i napojów, doradztwo przy
wyborze menu, usługi kelnerskie.

(111) 307900
(220) 2017 10 16
(210) 477749
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ŚLIWKOBRANIE ZŁOTOBRANIE
(540)

Kolor znaku: złoty, niebieski, fioletowy, granatowy, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.25, 05.03.13, 08.01.19, 17.02.04
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
(111) 307901
(220) 2017 09 05
(210) 476150
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 23
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa, PL.
(540) KOLEJOWE ABC
(540)

Nr 7/2018

(111) 307903
(220) 2017 09 05
(210) 476162
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW STOWARZYSZENIE
PRZEDSIĘBIORCÓW, Warszawa, PL.
(540) PFD POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW STOWARZYSZENIE
PRZEDSIĘBIORCÓW AD 2016
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty, niebieski, granatowy
(531) 26.01.05, 26.01.12, 26.01.15, 26.01.18, 01.01.05, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15, 05.03.13
(510), (511) 35 działalność reklamowa i promocyjna w zakresie usług
detektywistycznych i dziedzin pokrewnych, pomoc w organizacji
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, w zakresie usług detektywistycznych i dziedzin pokrewnych, konsultacje związane z organizacją
kampanii promocyjnych na rzecz firm, 41 edukacja prawna, doradztwo specjalistyczne w zakresie usług detektywistycznych, przygotowanie zawodowe związane z ochroną mienia i osób, usługi w zakresie szkolenia zawodowego detektywów, przygotowanie zawodowe
z zakresu bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa domu, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne i instruktażowe, seminaria
edukacyjne dotyczące procedur dochodzeniowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, szkoleń, kongresów i sympozjów w zakresie wiedzy detektywistycznej, prawniczej oraz pokrewnych dziedzin,
45 usługi detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, badania prawne, doradztwo prawne, usługi prawne,
dostarczanie informacji prawnych, usługi w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, sporządzanie ekspertyz
prawnych, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, analizy kryminalistyczne i kryminologiczne, dochodzenia
kryminalne, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, ocena bezpieczeństwa i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa.
(111) 307904
(220) 2017 09 05
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Seul, KR.
(540) HEM Hankook Electric Mobility Technology
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały, niebieski, szary
(531) 18.07.01, 18.07.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego.
(111) 307902
(220) 2017 09 05
(210) 476152
(151) 2018 02 12
(441) 2017 10 23
(732) KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) HI-FI DOOR
(540)

Kolor znaku: biały, szary, niebieski, czarny
(531) 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 6 drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, zewnętrzne drzwi
metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, klamki do drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, 19 drzwi drewniane, drzwi szklane,
zewnętrzne drzwi niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe,
drzwi wykonane z plastiku do budynków, drzwi wykonane z drewna
do budynków.

(210) 476165

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów, opony
ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opony, opony do motocykli, kauczukowe łatki samoprzylepne do reperacji dętek, dętki
do rowerów, dętki do motocykli, dętki do ogumienia pneumatycznego, dętki do kół pojazdów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów, opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek,
obręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia siodełek
motocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, człony hamulcowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki na narty do samochodów, kolce do opon, gwoździe do opon,
ogumienie do kół pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki
do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowanych
taśm, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony bezdętkowe
do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon pojazdów.
(111) 307905
(151) 2018 02 22

(220) 2017 09 05
(441) 2017 11 06

(210) 476169

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)
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(540)

(531) 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa
oraz przez Internet wyrobów dziewiarskich, obuwia.
Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 24.15.21, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), zintegrowany system zarządzania informacją.
(111) 307906
(220) 2017 09 06
(210) 476180
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) ROCKSTOCK
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze,
książki, rysunki, katalogi, obwoluty dokumentów, obwoluty dla dysków nagranych, foldery, biuletyny informacjne, 18 torby tekstylne,
portfele, przywieszki do bagażu, parasole, plecaki, podróżne torby
na ubranie, torby, torebki, walizki, 21 kubki, szklanki, kosmetyczki,
butelki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo,
naczynia na napoje, otwieracze do butelek, podkładki pod szklanki, 25 obuwie, nakrycia głowy, apaszki [chustki], bandany na szyję,
daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, dzianina [odzież], kaptury
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, odzież, opaski na głowę, pelerynki, stroje przeciwdeszczowe, 32 napoje bezalkoholowe, piwo,
33 napoje alkoholowe, 41 organizowanie, realizacja i obsługa imprez
rozrywkowych w tym festiwali, koncertów i przedstawień, organizowanie, realizacja i obsługa konferencji i kongresów, organizowanie,
realizacja i obsługa konkursów rozrywkowych w tym konkursów
muzycznych, organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień teatralnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów kulturalnych i rozrywkowych, produkcja filmów o imprezach rozrywkowych,
koncertach i festiwalach, produkcja fotoreportaży, usługi w zakresie
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie klubów rozrywkowych, publikowanie książek, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, montaż taśm wideo, montaż nagrań dźwiękowych,
nagrywanie filmów i utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach, obsługa sal koncertowych i amfiteatrów, produkcja nagrań
dźwiękowych.
(111) 307907
(220) 2017 09 06
(210) 476182
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) WOJTALA KACPER ŚRODOWISKO MIEJSKIE, Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) ŚRODOWISKO MIEJSKIE

(111) 307908
(220) 2017 09 06
(210) 476183
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) COFFEE BREAK ANDRZEJ BRUZDA, MARCIN DUDEK SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
(540) COFFEE BREAK coffee & snacks
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, brązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.01, 11.03.20
(510), (511) 7 automaty sprzedające (uruchamiane monetami), automaty sprzedające na żetony: automaty sprzedające chłodnicze, automaty do sprzedaży.
(111) 307909
(220) 2017 09 06
(210) 476184
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 23
(732) COFFEE BREAK ANDRZEJ BRUZDA, MARCIN DUDEK SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
(540) COFFEE BREAK coffee & snacks
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 05.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.11.01, 26.11.08,
29.01.12
(510), (511) 7 automaty sprzedające uruchamiane monetami, automaty sprzedające na żetony: automaty sprzedające chłodnicze, automaty do sprzedaży.
(111) 307910
(220) 2017 09 06
(210) 476188
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) ROCKSTOCK
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
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obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze,
książki, rysunki, katalogi, obwoluty dokumentów, obwoluty dla dysków nagranych, foldery, biuletyny informacyjne, 18 torby tekstylne,
portfele, przywieszki do bagażu, parasole, plecaki, podróżne torby
na ubranie, torby, torebki, walizki, 21 kubki, szklanki, kosmetyczki,
butelki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo,
naczynia na napoje, otwieracze do butelek, podkładki pod szklanki, 25 obuwie, nakrycia głowy, apaszki [chustki], bandany na szyję,
daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, dzianina [odzież], kaptury
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, odzież, opaski na głowę, pelerynki, stroje przeciwdeszczowe, 32 napoje bezalkoholowe, piwo,
33 napoje alkoholowe, 41 organizowanie, realizacja i obsługa imprez
rozrywkowych w tym festiwali, koncertów i przedstawień, organizowanie, realizacja i obsługa konferencji i kongresów, organizowanie,
realizacja i obsługa konkursów rozrywkowych w tym konkursów
muzycznych, organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień teatralnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów kulturalnych i rozrywkowych, produkcja filmów o imprezach rozrywkowych,
koncertach i festiwalach, produkcja fotoreportaży, usługi w zakresie
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie klubów rozrywkowych, publikowanie książek, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, montaż taśm wideo, montaż nagrań dźwiękowych,
nagrywanie filmów i utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach, obsługa sal koncertowych i amfiteatrów, produkcja nagrań
dźwiękowych.

(111) 307911
(220) 2017 09 06
(210) 476192
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) kryształ roztocze
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 307912
(220) 2017 09 06
(210) 476194
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) kryształ
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 307913
(220) 2017 09 06
(210) 476196
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) hetmańskie
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 307914
(220) 2017 09 06
(210) 476208
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) ŻURALSKI LECH TROPIC ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY, Słupsk, PL.
(540) TROPIC
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce konserwowe, galaretki, konfitury, polewy,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
syropy owocowe, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
owocowe i soki owocowe, koncentraty soków owocowych.
(111) 307915
(151) 2018 02 21

(220) 2017 09 06
(441) 2017 11 06

(210) 476226
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(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAC ZABAW
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, niebieski, zielony, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy
elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier
komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych
i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod
szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe,
tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury,
podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy,
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny,
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy
do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania
i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe
i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe,
35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci
on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam
radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla
celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni
reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji
osobom trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich,
transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi
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sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich
towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie
zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video
do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy
do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki,
książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania
i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki,
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci,
pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania,
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki
papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji
książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek
i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia
tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie
informacji o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, organizowanie i prowadzenia konferencji
i sympozjów, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
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w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci
łączności, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie
grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 307916
(220) 2017 09 07
(210) 476231
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) RICAMO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 bieżniki stołowe, kołdry,
poszewki na kołdry.
(111) 307917
(220) 2017 09 07
(210) 476232
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PIRES
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 pościel, bieżniki stołowe,
obrusy.
(111) 307918
(220) 2017 09 07
(210) 476233
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KOSINO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 zasłony i firany tekstylne.
(111) 307919
(220) 2017 09 07
(210) 476234
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KALINE
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 28 pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem.
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(111) 307920
(220) 2017 09 07
(210) 476240
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) WILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) willo organic
(540)
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z żółtego bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię.

(111) 307925
(220) 2017 09 08
(210) 476270
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 23
(732) K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) KARO BIJOU LINE
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.15, 26.04.22
(510), (511) 5 suplementy diety, farmaceutyki.
(111) 307921
(220) 2017 09 07
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) GONDEK ŁUKASZ, Mikołów, PL.
(540) ECO DPF
(540)

(210) 476245

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do mycia
i szczotkowania, instalacje do mycia pojazdów, pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, 37 usługi mycia ciśnieniowego, wypożyczanie i wynajem maszyn do czyszczenia, wypożyczanie
i wynajem przemysłowych maszyn czyszczących, wypożyczanie
i wynajem urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego, wypożyczanie i wynajem maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia.
(111) 307922
(220) 2017 09 07
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 16
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) SUI
(510), (511) 3 olejki naturalne.

(210) 476247

(111) 307923
(220) 2017 09 07
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) Air Mat
(510), (511) 5 maty antypleśniowe.

(210) 476251

(111) 307924
(220) 2017 09 08
(210) 476268
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) karobijouline
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, 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], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu
biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, 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], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu
biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby
z żółtego bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię.
(111) 307926
(220) 2017 09 08
(210) 476271
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) karo bijou line
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, 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], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu
biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby
z żółtego bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię.
(111) 307927
(220) 2017 09 08
(210) 476272
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) www.karobijouline.pl
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, 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], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu
biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby
z żółtego bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię.
(111) 307928
(220) 2017 09 08
(210) 476273
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) ŻABIŃSKA-LUBOWIECKA EWA VELLP PROFESSIONAL
BEAUTY EXPERT, Katowice, PL.
(540) FANTASMAGORIE MAGAZYN STYLISTÓW PAZNOKCI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze
i reporterskie.
(111) 307929
(220) 2017 09 08
(210) 476275
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 16
(732) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PEM-HEART
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 38 przesyłanie wiadomości, transmisja plików cyfrowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 307930
(220) 2017 09 08
(210) 476276
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 16
(732) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) apto
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 24.17.20
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), platforma na urządzenia
mobilne do uwierzytelniania i autoryzacji.
(111) 307931
(220) 2017 06 30
(210) 473598
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 16
(732) ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOSZALIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
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(540) ATRIUM KOSZALIN
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe oraz administracja, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing,
organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo
w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie
reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych
oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług,
zarządzanie halami targowymi i targowiskami, 36 administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy
na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych i usługowych, przeprowadzanie analiz finansowych,
doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie
operacji finansowych, sponsorowanie finansowe, świadczenie usług
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach
ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania budowy nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości,
usługi nadzorowania procesów inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie
usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni,
w szczególności w kompleksie biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa
w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie
organizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi
w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
37 usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, komercyjnego
i mieszkaniowego, usługi budowlane, usługi naprawy w zakresie
budowli przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych, usługi
instalacyjne urządzeń służących do przesyłania mediów, czyszczenie i konserwacja basenów kąpielowych, doradztwo budowlane,,
41 usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji,
wypoczynku, usługi związane z organizowaniem zajęć sportowych,
rozrywkowych i rekreacyjnych, organizowanie i obsługa, kongresów,
zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, usługi
dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotografia, usługi fotografów, fotoreportaże,
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów
sportowych, organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie
kin, prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn,
kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub centrów rozrywki, usługi świadczone przez baseny oraz prowadzenie basenów
kąpielowych, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budynków,
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opracowywanie projektów technicznych, projektowanie dekoracji
wnętrz.

(111) 307932
(220) 2017 09 08
(210) 476277
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) ASZTEMBORSKI MICHAŁ, Borkowo Wielkie, PL.
(540) Rolnik Liczy.pl
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.07.02, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.08
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, badania rynkowe, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie porównywania cen, wyceny handlowe,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, agencje pośrednictwa pracy, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe i ogłoszeniowe, w tym w Internecie
i poprzez Internet, aukcje publiczne, aukcje internetowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób
trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu
osób trzecich, obsługiwanie baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(111) 307933
(220) 2017 09 08
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) ŚWIDERSKI MARCIN, Świniarsko, PL.
(540) NOVATEC TECHNIKA BRAMOWA
(540)

(210) 476278

Kolor znaku: zielony, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 6 bramy segmentowe, przemysłowe, rolowane, szybkobieżne, posesyjne, okna i drzwi aluminiowe, ogrodzenia, furtki, przęsła, 7 mechanizmy napędowe w/w stolarki.
(111) 307934
(220) 2017 09 08
(210) 476283
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) PRZEŁOŻNY RYSZARD F.H.U. MARKIZETA, Kraków, PL.
(540) Markizeta
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
zasłonami i firanami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, zasłonami i firanami, 40 cięcie zasłon i firan, szycie zasłon i firan,
usługi z zakresu produkcji zasłon na zamówienie, szycie zasłon i firan na zamówienie: krojenie materiałów, wykańczanie i powlekanie
tkanin, przygotowywanie i obróbka tkanin, nakładanie wykończeń
na tkaniny, nakładanie aplikacji na tkaniny, obrębianie tkanin, krojenie tkanin, wybielanie tkanin, barwienie tkaniny, obróbka tkaniny,
aplikacja motywów na tkaniny, usługi z zakresu barwienia tkanin.

(111) 307935
(220) 2017 09 08
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 476285

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.01, 29.01.01, 26.13.01
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, t-shirty z krótkim rękawem, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, udostępnianie powierzchni reklamowej w serwisach internetowych, usługi związane z promocją, reklamą
i marketingiem działalności organizacji pozarządowych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji dla
organizacji pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy na cele charytatywne, usługi reklamy, marketingu i promocji
w sieci Internet, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne związane
z opieką nad zwierzętami, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
przez portal internetowy gromadzenie funduszy na cele charytatywne przez zbiórki do puszek umieszczanych w miejscach publicznych,
organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem portalu internetowego.
(111) 307936
(220) 2017 09 08
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań, PL.
(540) ratujemy zwierzaki
(540)

(210) 476286

Kolor znaku: czerwony, zielony, niebieski
(531) 02.09.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, t-shirty z krótkim rękawem, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, udostępnianie powierzchni reklamowej w serwisach internetowych, usługi związane z promocją, reklamą
i marketingiem działalności organizacji pozarządowych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji dla
organizacji pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy na cele charytatywne, usługi reklamy, marketingu i promocji
w sieci Internet, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne związane
z opieką nad zwierzętami, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
przez portal internetowy gromadzenie funduszy na cele charytatywne przez zbiórki do puszek umieszczanych w miejscach publicznych,

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem portalu internetowego.

(111) 307937
(220) 2017 09 08
(210) 476299
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) DĄBROWSKI PIOTR FEEL THE FLOW, Warszawa, PL.
(540) ZIMOWEWAKACJE.PL
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe
do planowania podróży, biura podróży, doradztwo w zakresie podróży, organizacja i prowadzenie wycieczek turystycznych, organizowanie transportu wakacyjnego, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, prowadzenie wycieczek, 41 organizowanie obozów
sportowych, szkolenia sportowe, wynajem sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych i rozrywkowych.
(111) 307938
(220) 2017 09 09
(210) 476311
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) SPED-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) BLOGTRANSPORTOWY.PL PIERWSZY PRAKTYCZNY PORTAL
DLA BRANŻY TSL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, granatowy, błękitny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.01, 01.15.09
(510), (511) 41 publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(111) 307939
(220) 2017 09 09
(210) 476314
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) BAJON-PIETNICZKA ALEKSANDRA BROOKLYN, Warszawa, PL.
(540) Brooklyn
(510), (511) 41 akademie, edukacja, edukacja [nauczanie], edukacja
dorosłych, edukacja językowa, edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja przedszkolna, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edukacyjne usługi
doradcze, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe,
kursy językowe, kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne,
nauka na odległość, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w formie pisemnej,
kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane
z przygotowaniem do egzaminów, nauczanie, nauczanie i szkolenia,
nauczanie indywidualne, nauczanie języków, nauczanie języków
obcych, nauczanie przedszkolne, nauka indywidualna, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych,
organizacja egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
kursów językowych, organizacja seminariów, organizacja szkoleń,
organizacja warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i przeprowadzanie zajęć
dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie
komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji
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edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie
kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów stosujących
metody nauczania programowanego, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania
na odległość, organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów edukacyjnych,
organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie
wykładów, organizowanie wykładów edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych
dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie
średnim, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów
edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przyznawanie
świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, rozrywka, rozrywka on-line, seminaria, seminaria edukacyjne,
skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany edukacyjne, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkoły korespondencyjne,
świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów
językowych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, testy edukacyjne, usługi tłumaczenia, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenie ustne [język], udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków
obcych, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych,
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi
edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne
w zakresie języków, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania
języków, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi nauki języka obcego, usługi
nauki na odległość świadczone online, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi pisania tekstów, usługi
szkół [edukacja], usługi szkół korespondencyjnych, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi świadczone przez placówki oświatowe, usługi tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub
pracowników (rozrywka), usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi wideobiblioteki, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, zajęcia
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów językowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie
szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów.

(111) 307940
(220) 2017 09 11
(210) 476322
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) CLIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) CARPET FOR YOU
(540)

(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SMAKAMI
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, czarny
(531) 09.01.11, 09.01.21, 09.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 27 maty i wykładziny podłogowe, maty i wykładziny
antypoślizgowe, dywany i dywaniki, tapety i ścienne obicia nietekstylne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencji informacji handlowej, badania rynku, dystrybucji materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów i broszur, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej
i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować towary także na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży: mat i wykładzin podłogowych, mat i wykładzin
antypoślizgowych, dywanów i dywaników, tapet i ściennych obić
nietekstylnych.

Kolor znaku: biały, zielony, jasnobrązowy
(531) 11.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, zupy
w płynie, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, ajvar jako
pasta warzywna, 30 ketchup, majonez, musztarda, ocet, przygotowany chrzan jako przyprawa, sosy zimne, sosy gotowe, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, przyprawy, przyprawy sypkie, przyprawy w płynie, gotowe dania z makaronu, gotowe dania
z ryżu, pesto jako sos.

(111) 307941
(220) 2017 09 11
(210) 476330
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 16
(732) TRADER.COM (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AUTOTRADER
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe poprzez Internet, usługi w zakresie udostępniania powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń reklamowych lub handlowych
poprzez Internet, przygotowywanie oraz publikacja treści reklamowych poprzez Internet, usługi publikacji treści reklamowych, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie elektronicznych tablic
ogłoszeń, 41 usługi w zakresie publikacji czasopism internetowych,
usługi w zakresie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie publikacji ogłoszeń
on-line, 42 usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego,
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenia i utrzymywania systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
(111) 307942
(220) 2017 09 11
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 23
(732) POLSKA FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borkowo, PL.
(540) PolskaFlota.eu
(540)

(210) 476331

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 18.05.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, 37 konserwacja i naprawy pojazdów
silnikowych, usługi napraw awarii pojazdów, lakierowanie, konserwacja pojazdów, 39 holowanie, pojazdy (wypożyczanie), transport,
wynajem samochodów.
(111) 307943
(151) 2018 02 23

(220) 2017 09 11
(441) 2017 10 16

(210) 476344

(111) 307944
(220) 2017 09 12
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 16
(732) WANAT TOMASZ, Gorysławice, PL.
(540) HARTGE MOTORSPORT
(540)

(210) 476359

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 12 stabilizatory poprzeczne do pojazdów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, tuleje do pojazdów, drążki skrętne
do zawieszeń pojazdów lądowych, w szczególności do samochodów,
amortyzatory do samochodów, kierownice pojazdów, przekładnie
do pojazdów lądowych, części tunigowe do pojazdów, akcesoria tuningowe do pojazdów, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, części konstrukcyjne do samochodów,
części układu wydechowego samochodów, osłony do kół, felgi, akcesoria do felg, w szczególności dystanse i śruby, akcesoria do kół, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, aerodynamiczne elementy
do nadwozi pojazdów, części wykończenia wnętrza samochodów,
tapicerka do pojazdów, fotele samochodowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów oraz towarów związanych z naprawą,
tuningiem i konserwacją pojazdów, w szczególności, samochodów
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 regulacja [tuning] pojazdów, obsługa i naprawa samochodów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
samochodów, konserwacja i naprawa pojazdów, naprawa karoserii
samochodowych, usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych
wypadkach [pomoc drogowa].
(111) 307945
(220) 2017 09 12
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 16
(732) KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) POLSKI KAPITAŁ
(540)

(210) 476362

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich, usługi marketingowe, telemarketing, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, reklama, informacja
o działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, dostarczenie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych.
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(111) 307946
(220) 2017 09 12
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) TAURUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polis House
(540)

(210) 476363

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 36 usługi wykonywane przez agencje nieruchomości,
takie jak: pośrednictwo w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, wycena
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, doradztwo
do spraw nieruchomości, doradztwo i usługi finansowe, takie jak:
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, działalność
finansowa, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, zarządzanie finansami, usługi wykonywane przez agencje ubezpieczeniowe, takie jak: doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczenia, wycena ubezpieczenia,
usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, dzierżawa nieruchomości, porady dotyczące inwestowania
w nieruchomości, informacje o powyższych usługach.
(111) 307947
(220) 2017 09 12
(210) 476364
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 16
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) LIDL podróże CIĄGLE NOWE POMYSŁY NA WYJAZD
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski
(531) 18.05.03, 26.04.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, także w Internecie, usługi marketingowe dla towarów i usług
dla osób trzecich, udostępnianie adresów, udostępnianie przestrzeni reklamowej, kontaktów handlowych i ekonomicznych, zwłaszcza
za pośrednictwem Internetu, usługi marketingowe także dla osób
trzecich, marketing w sieciach cyfrowych, usługi telemarketingu, usługi public relations, promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, publikowanie druków w celach
reklamowych, zwłaszcza broszur turystycznych, także w formie elektronicznej i w Internecie, wynajem i pośrednictwo dotyczące czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, pośrednictwo w umowach
odnośnie świadczenia usług dla osób trzecich za pośrednictwem
kanału do telezakupów (wymienione w tej klasie), przyjmowanie zleceń za pośrednictwem infolinii i call center, opieka, systematyzacja
i zestawianie danych w bazach komputerowych dla programów lojalnościowych, doradztwo organizacyjne odnośnie działań mających
na celu przywiązanie klienta, prowadzenie programów lojalnościowych w zakresie marketingu obejmującego przyznawanie premii i innych korzyści o wartości pieniężnej, wydawanie broszur, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, transport osób i towarów, zwłaszcza drogowy, kolejowy, wodny i powietrzny, transport rzeczny, przewóz bagaży, logistyka transportu, organizowanie, rezerwowanie oraz
pośrednictwo w zakresie podróży, wycieczek i rejsów, pośrednictwo
w usługach transportowych (ujętych w tej klasie), organizowanie, rezerwowanie oraz pośrednictwo w zakresie wycieczek objazdowych,
wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, zwiedzanie turystyczne, konsulting w zakresie podróży i opieka osobista nad podróżnymi, wynajem, rezerwacja i pośrednictwo dotyczące samolotów, wynajem
rezerwacja i pośrednictwo dotyczące statków, wynajem, rezerwacja
i pośrednictwo dotyczące pojazdów mechanicznych, rowerów i koni,
organizacja wypraw, wakacji i zwiedzania, prowadzenie biur podróży
oraz usługi biur podróży (ujęte w tej klasie), zwłaszcza konsulting, re-
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zerwacja miejsc na podróż, informacja podróżna, pośrednictwo w zakresie usług transportowych i podróży, rezerwacja podróżna (ujęta
w tej klasie), informacja o podróży udzielana za pośrednictwem Internetu, zwłaszcza konsulting, rezerwacja miejsc na podróż, informacja
podróżna, pośrednictwo w usługach transportowych i podróżach, rezerwacja podróżna (ujęta w tej klasie), informacja w zakresie podróży
udzielana za pośrednictwem Internetu, zwłaszcza w zakresie rezerwacji i bukowania w sektorze turystycznym i podróży biznesowych, konsulting za pośrednictwem infolinii lub call center odnośnie turystyki
(w zakresie ujętym w tej klasie), transport i pakowanie oraz przechowywanie towarów, 41 organizowanie i prowadzenie usług opieki nad
dziećmi (rozrywkowych i edukacyjnych), organizacja zakwaterowania
turystycznego (rozrywka), prowadzenie klubów zdrowia (ujętych w tej
klasie), siłowni, studiów fitness, pól golfowych, kortów tenisowych,
obiektów jeździeckich, przedszkoli (edukacja, rozrywka), kin, dyskotek, obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), salonów gier, obozów
sportowych, instalacji sportowych i parków rozrywki, organizacja zawodów sportowych, organizowanie i planowanie imprez kulturalnych
i sportowych, rezerwacja miejsc na imprezy sportowe, naukowe i kulturalne (ujęte w tej klasie), publikacja materiałów drukowanych, innych
niż do celów reklamowych, zwłaszcza książek, czasopism i gazet, także
w formie elektronicznej i w Internecie, usługi parków rozrywki i parków tematycznych w zakresie edukacji i rozrywki, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, konsulting za pośrednictwem infolinii i call center
w zakresie rezerwacji na imprezy sportowe, naukowe i kulturalne, informacje z zakresu rozrywki, zwłaszcza za pośrednictwem sieci online
i Internetu, 43 tymczasowe zakwaterowanie, aprowizacja w żywność
i napoje, usługi zakwaterowania (hotele, pensjonaty), pośredniczenie
oraz wynajem domów wczasowych, mieszkań wczasowych i apartamentów wczasowych, usługi rezerwacji hoteli, świadczenie usług
przez hotele, pensjonaty i motele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, usługi pensjonatów, hoteli i moteli, wynajmowanie sal
na zebrania, usługi barowe, usługi restauracyjne, konsulting za pośrednictwem call center lub infolinii w zakresie usług zakwaterowania
(hotele, pensjonaty), usługi zakwaterowania (domy wczasowe) oraz
wynajem domów wczasowych, rezerwacja pokoi i rezerwacja hoteli
oraz aprowizacja w żywność i napoje oraz zapewnienie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 307948
(220) 2017 09 12
(210) 476365
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łask, PL.
(540) OVER COSMETICS
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny i preparaty do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste, środki perfumeryjne, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
i innych środków komunikacji w zakresie towarów : kosmetyki, płyny i preparaty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
dezodoranty osobiste, środki perfumeryjne, środki sanitarne będące
środkami toaletowymi.
(111) 307949
(220) 2017 09 12
(210) 476368
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) actimultiv
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
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proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne inne niż do celów
leczniczych.

(111) 307950
(220) 2017 09 12
(210) 476369
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) ZAKRZEWSKI STANISŁAW, Marynino, PL.
(540) MENTAL MANGO
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 307951
(220) 2017 09 05
(210) 476158
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Zwyczajna
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 kasze spożywcze, ryż.
(111) 307952
(220) 2017 09 12
(210) 476372
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) early stage Angielski. Wyobraźnia. Przygoda.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy, różowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.07, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi nauczania języka angielskiego.
(111) 307953
(220) 2017 09 12
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) ERENC WITOLD JAN, Sieradz, PL.
(540) TWOJEZBIORNIKI.pl
(540)

(210) 476378

Kolor znaku: zielony, niebieski, czarny
(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 pojemniki na paliwo płynne metalowe, 20 pojemniki niemetalowe (składowanie, transport), pojemniki niemetalowe
na paliwa płynne.
(111) 307954
(220) 2017 09 12
(210) 476396
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) ZAŁUSKI KAJETAN SILESIA SWIMMING CENTER, Katowice, PL.
(540) Silesia Swimming Center
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
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(510), (511) 9 okulary pływackie, maski do pływania, gogle do pływania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, utrwalone na nośnikach materiały szkoleniowe i dydaktyczne, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, elektroniczne symulatory sportowe do treningu [sprzęt komputerowy
i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania], 16 materiały drukowane, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, materiały szkoleniowe i dydaktyczne w formie drukowanej, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 akcesoria do pływania, sprzęt pływacki, urządzenia
pływackie do pływania, bloki startowe [sprzęt pływacki], liny torowe
[sprzęt pływacki], koła do pływania, deski do pływania, pasy do pływania, kapoki do pływania, płetwy do pływania, rękawiczki pływackie, łopatki pływackie, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt
do treningów pływackich, 35 reklama, sprzedaż hurtowa i detaliczna
w punktach stacjonarnych, sprzedaż wysyłkowa a także poprzez Internet: okularów pływackich, masek do pływania, gogli do pływania,
utrwalonych na nośnikach informacji i danych, filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, utrwalonych na nośnikach materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, elektronicznych symulatorów sportowych
do treningu, elektronicznych symulatorów sportowych do treningu
[sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania], druków, fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w formie drukowanej, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, akcesoriów do pływania, sprzętu pływackiego, urządzeń pływackich do pływania, bloków startowych [sprzęt
pływacki], lin torowych [sprzęt pływacki], kół do pływania, desek
do pływania, pasów do pływania, kapoków do pływania, płetw
do pływania, rękawiczek pływackich, łopatek pływackich, sprzętu
do treningów sportowych, sprzętu do treningów pływackich, reklama, oferowanie sprzedaży w punktach stacjonarnych, wysyłkowej
a także poprzez Internet: usług edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, usług świadczonych przez pływalnie [baseny], usług udostępniania obiektów i sprzętu pływackiego, usług wynajmu basenów
pływackich, usług szkolenia nauczycieli pływania, usług udostępniania pływalni, usług nauki pływania, usług nauczania pływania, usług
organizowania obozów sportowych, usług organizowania obozów
pływackich, usług organizowania warsztatów pływackich, usług produkcji nagrań audio i video, usług nauczania, treningu i instruktażu
sportowego, usług treningowych, usług treningowych w zakresie
pływania, usług związanych z udostępnianiem obiektów i sprzętu
sportowego, usług trenera osobistego w zakresie pływania, usług
związanych z organizacją i przeprowadzaniem programów treningu
w zakresie pływania, usług udostępniania informacji dotyczących
treningów pływackich za pomocą portalu on-line, usług udzielania
informacji związanych z treningiem pływackim za pośrednictwem
strony internetowej on-line, usług naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, usług wydawniczych i reporterskich, usług pisania blogów, usług udostępniania publikacji on-line pobieralnych i niepobieralnych, usług udostępniania
elektronicznych publikacji on-line pobieralnych i niepobieralnych,
usług udostępniania informacji o nauczaniu on-line, usług publikowania on-line elektronicznych książek i czasopism, usług publikacji elektronicznej on-line periodyków i książek, usług prowadzenia
kursów szkoleniowych, warsztatów, treningów drogą on-line, usług
prowadzenia sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością
fizyczną, usług publikowania książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, usług udostępniania informacji dotyczących treningu sportowego za pomocą portalu on-line, usług w zakresie informacji dotyczącej edukacji udzielanej on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, pływalnie [baseny], udostępnianie obiektów i sprzętu
pływackiego, wynajem basenów pływackich, szkolenia nauczycieli
pływania, udostępnianie pływalni, nauka pływania, nauczanie pływania, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów
pływackich, organizowanie warsztatów pływackich, produkcja nagrań audio i video, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi
treningowe, usługi treningowe w zakresie pływania, udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenera osobistego w zakresie pływania, organizacja i przeprowadzanie programów treningu
w zakresie pływania, udostępnianie informacji dotyczących treningów pływackich za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji
związanych z treningiem pływackim za pośrednictwem strony in-
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ternetowej on-line, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi pisania
blogów, udostępnianie publikacji on-line pobieralnych i niepobieralnych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line pobieralnych
i niepobieralnych, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, prowadzenie kursów
szkoleniowych, warsztatów, treningów drogą on-line, prowadzenie
sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line,
udostępnianie informacji dotyczących treningu sportowego za pomocą portalu on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu.

(111) 307955
(220) 2017 09 13
(210) 476402
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CO-BESPRES PLUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 307956
(220) 2017 09 13
(151) 2018 01 30
(441) 2017 10 16
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) Peaudouce
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi związane z rejestracją i utrzymaniem domen
internetowych.
(111) 307959
(220) 2017 09 14
(210) 476443
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT.
(540) LATO PEŁNE SŁOŃCA
(540)

(210) 476407

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.17, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 5 majtki higieniczne, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla osób
cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne.
(111) 307957
(220) 2017 09 14
(210) 476433
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) KLIMAS KRZYSZTOF GABINET WETERYNARYJNY, Kraków, PL.
(540) ozopet naturalny szampon z ozonem dla zwierząt O₃ power
by OZO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski, żołty
(531) 03.01.08, 03.01.23, 03.01.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.05, 25.01.15
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt domowych jako nielecznicze
preparaty do pielęgnacji.
(111) 307958
(220) 2017 09 14
(210) 476437
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, Warszawa, PL.
(540) .pl

(531) 01.03.13, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko ukwaszone
(prostokwasza), mleczne napoje fermentowane (riażenka), jogurt,
napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski,
twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne,
jadalne oleje i tłuszcze, 30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje
z lodów, proszki do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki,
sorbety [lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje czekoladowe z mlekiem, musy deserowe, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(111) 307960
(220) 2017 09 14
(210) 476444
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) TYTKO PIOTR, Kraków, PL.
(540) BIELIK
(510), (511) 16 higieniczne ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do demakijażu, ręczniki papierowe
do osuszania, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe do twarzy, papier toaletowy w rolkach, chusteczki higieniczne, chusteczki
celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki do twarzy z papieru, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, chusteczki
toaletowe, papierowe chusteczki do mycia, papierowe chusteczki
do wycierania, szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], papier
do pieczenia, papierowe serwetki do użytku domowego, papierowe
serwetki koronkowe, serwetki jednorazowe, stołowe serwetki papierowe, rolki do kas sklepowych, rolki folii z tworzyw sztucznych
do pakowania, rolki papieru toaletowego, folia spożywcza, nawijana
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, pergamin do pieczenia, ściereczki z celulozy, torby z tworzyw sztucznych
do koszy na śmieci, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, worki
na śmieci, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych.
(111) 307961
(220) 2017 08 30
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 20
(732) NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zakręt, PL.
(540) HiRO
(540)

(210) 475971

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [podręczne]: sprzęt
komputerowy, komputerowe urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, klawiatury komputerowe, monitory, drukarki komputero-
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we, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], dyktafony, interfejsy
komputerowe, koncentratory sieciowe, rozgałęziacze sygnału, głośniki, mikrofony, słuchawki nauszne i douszne, mikrofony, sterowniki,
manipulatory, interfejsy komputerowe, modemy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, napędy dyskowe, pamięci zewnętrzne USB,
pamięci komputerowe, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy,
pokrowce na smartfony, ramki cyfrowe do zdjęć, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia systemu GPS,
lokalizatory, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, torby do noszenia komputerów i urządzeń
elektronicznych, telefony komórkowe, tablety, sprzęt komputerowy,
urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], sprzęt peryferyjny
do komputerów, smartfony. publikacje elektroniczne, do pobrania,
programy sterujące komputerowe, nagrane, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
okulary 3D, okulary inteligentne, ochronniki przepięciowe, ładowarki
do baterii, krokomierze [pedometry], kijki do robienia sobie zdjęć selfie [monopody ręczne], etui na smartfony i urządzenia elektroniczne, 20 fotele, krzesła, fotele gamingowe, figurki, statuetki, posążki,
stoliki pod komputery, stoiska wystawowe, 25 kurtki sportowe, podkoszulki sportowe, czapki sportowe [nakrycia głowy], basebalówki,
28 dżojstiki do gier wideo, kontrolery do konsoli gier, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznym, sprzęt do gier wideo.

(111) 307962
(220) 2017 09 04
(210) 476102
(151) 2018 03 02
(441) 2017 10 16
(732) ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne, PL.
(540) Mega WASH
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, błękitny, jasnoniebieski
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(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.
(111) 307963
(220) 2017 09 12
(210) 476360
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CAPITAL PARTNERS
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, w tym dotyczące marketingu, planowania działalności
gospodarczej, działalnością handlową, działalnością gospodarczą
firm zagranicznych, działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, w zakresie oceny przedsiębiorstw, agencja public relations,
agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, analizy biznesowe rynków, danych badań rynkowych, ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, funkcjonowania firm, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów
i korzyści, analizy rynku, badania działalności gospodarczej i badania
rynkowe, analizy rynkowe, badania w zakresie public relations, w zakresie reklamy, w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w za-
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kresie wydajności działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, dotyczące organizowania działalności gospodarczej, zbywania firm, handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w zakresie przejęć i fuzji
przedsiębiorstw, w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
dotyczące reklamy, reklamy w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania marketingowego, marketingu i promocji, marketingu strategicznego, 36 agencje kredytowe, emisja bonów wartościowych,
administrowanie akcjami, finansami, funduszami i inwestycjami, rachunkami oszczędnościowymi, usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, analizy inwestycyjne, finansowe, finansowo-ekonomiczne,
inwestycji finansowych i badań w zakresie papierów wartościowych,
komputerowych informacji giełdowej, w zakresie inwestycji, doradztwo i analiza finansowa, doradcze usługi zarządzania finansowego,
dotyczące inwestycji kapitałowych, finansowych, dotyczących funduszy powierniczych, inwestycji, usługi konsultingu finansowego,
w sprawach papierów wartościowych, w zakresie zarządzania aktywami, usługi związane z zarządzaniem funduszami, maklerstwo,
usługi agencji maklerskiej, wyceny portfeli papierów wartościowych,
wyceny i analizy finansowe, wyceny firm w zakresie ocen kondycji
finansowych, wycena kapitału akcyjnego i aktywów [finansowa],
usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, z dokonywaniem transakcji finansowych, z deponowaniem papierów
wartościowych, usługi zarządzania funduszami, w tym funduszami
powierniczymi na rzecz klientów prywatnych, usługi w zakresie zarządzania finansami, w zakresie zarządzania aktywami, w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi, w zakresie obligacji, w zakresie korporacyjnych
funduszy powierniczych, w zakresie kont inwestycyjnych, w zakresie
inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, inwestycyjne
funduszy typu private equity, inwestowania w fundusze hedgingowe, giełdy papierów wartościowych, pośrednictwo giełdowe, usługi
giełdowe, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, inwestycje kapitałowe, usługi związane z prowadzeniem maklerskich rachunków
papierów wartościowych, w tym w zakresie ustanawiania portfeli
papierów wartościowych, w zakresie ustanawiania funduszy powierniczych, w zakresie rynków transakcji terminowych, w zakresie
lokowania funduszy, prywatnego lokowania i inwestowania kapitału
wysokiego ryzyka, w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi
w zakresie doradztwa inwestycyjnego, oceny ryzyka inwestycyjnego, w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, oceny gwarancji finansowych, doradcze dotyczące bankowości, usługi
w zakresie badań finansowych i analiz finansowych, badań ekonomiczno-finansowych, usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi bankowe i finansowe, usługi finansowania kapitałem
wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, firm powstających i rozwijających się.

(111) 307964
(220) 2017 09 15
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 16
(732) LABODIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) LABODIET HERBODERMA
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 476487

(111) 307965
(220) 2017 09 15
(210) 476494
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) NIEWIADOMY PIOTR P.U.H.P. ENDOMED, Kraków, PL.
(540) ENDOMED
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały
(531) 26.04.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze sprzętem medycznym, w szczególności sprzętem medycznym endoskopowym, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, 37 naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń me-
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dycznych, w szczególności urządzeń medycznych endoskopowych,
przegląd maszyn i urządzeń medycznych, w szczególności urządzeń
medycznych endoskopowych.

(111) 307966
(220) 2017 09 15
(210) 476499
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 16
(732) POLSKI FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarczyn, PL.
(540) CENTRUM ODCHOWU JAŁÓWEK Nasze Mleko
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 01.15.15, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 krowy żywe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji,
35 usługi reklamy i promocji, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, 44 hodowla zwierząt,
doradztwo związane z hodowlą zwierząt.
(111) 307967
(220) 2017 09 15
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 16
(732) ROBAK MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) POLAND TOUR
(540)

(210) 476500

Kolor znaku: żółty, zielony, biały, ciemnozielony, czerwony
(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.03.12, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 planowanie, organizacja i rezerwacja podróży, wycieczek i zwiedzania, doradztwo w dziedzinie podróży, organizowanie
wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, oprowadzanie wycieczek, prowadzenie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, usługi przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek, usługi rezerwacji biletów, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską
i powietrzną, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie
transportu, 43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
hoteli, hosteli i pensjonatów, zakwaterowania turystycznego, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie posiłków w hotelach.
(111) 307968
(220) 2017 09 15
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) LABODIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) LABODIET ŻURAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 476502

(111) 307969
(220) 2017 09 15
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 16
(732) LESIK TOMASZ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) INVO
(540)

(210) 476504

Kolor znaku: czarny, amarantowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 księgowość, przygotowanie zeznań podatkowych,
fakturowanie, 42 instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 307970
(220) 2017 09 15
(210) 476506
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 16
(732) STOKOWSKI PRZEMYSŁAW STOKMED, Przeźmierowo, PL.
(540) Stokban
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 10 bandaże do stóp [usztywniające], bandaże podtrzymujące stosowane w sporcie lekkoatletycznym, bandaże elastyczne,
bandaże do stawów, podtrzymujące samoprzylepne bandaże, bandaże podtrzymujące do stosowania w sporcie, bandaże ortopedyczne, bandaże podtrzymujące do stawów, bandaże [usztywniające]
do użytku weterynaryjnego, bandaże usztywniające na stawy.
(111) 307971
(220) 2017 09 14
(210) 476449
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT.
(540) LATO PEŁNE SŁOŃCA
(540)

(531) 01.03.13, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko ukwaszone
(prostokwasza), mleczne napoje fermentowane (riażenka), jogurt,
napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski,
twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne,
jadalne oleje i tłuszcze, 30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje
z lodów, proszki do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki,
sorbety [lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje czekoladowe z mlekiem, musy deserowe, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(111) 307972
(220) 2017 09 14
(210) 476453
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) AGORA Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540) JUTRONAUCI
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/
lub obrazu, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe udostępnianie on-line via portal, osprzęt
i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, 16 druki, kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, broszury, publikacje
drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, magazyny, albumy, almanachy, podręczniki,
biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze,
plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze,
torby papierowe, 35 usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo
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w zakresie reklamy, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, usługi
w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, prenumerata gazet dla osób
trzecich, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub
prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie Informacji tekstowej i obrazowej,
poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność
poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów,
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów,
rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi
dostawców usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu
do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych
i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach D/D, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie
informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń
mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony III generacji, smartfony, laptopy, pagery, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla
serwisów społecznościowych, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze) i reporterskie, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line i elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów i nagrań wideo, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań
dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi
związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją, prowadzenie klubów
i kółek zainteresowań, organizowanie i prowadzenie: obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji,
zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, organizowanie loterii, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 42 tworzenie
programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych lub baz danych, usługi portalu internetowego, usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, projektowanie materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki, tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów
komputerowych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi.

(111) 307973
(220) 2017 09 14
(210) 476455
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) tracey intelligent assistant
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.04
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(510), (511) 9 oprogramowanie dla przemysłu, oprogramowanie
monitorujące przebieg pracy i wydajność linii produkcyjnych.

(111) 307974
(220) 2017 09 14
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) TASTE MATTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Roll & go SUSHI
(540)

(210) 476456

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 08.05.15, 08.07.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
restauracyjne, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 307975
(220) 2017 09 14
(210) 476457
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 02.09.04, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla przemysłu, oprogramowanie
monitorujące przebieg pracy i wydajność linii produkcyjnych.
(111) 307976
(220) 2017 09 14
(210) 476462
(151) 2018 02 06
(441) 2017 10 23
(732) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo, PL.
(540) Ser Hrabiny
(510), (511) 29 serwatka, ser twarogowy, ser pleśniowy, przetworzony ser, ser śmietanowy, ser cheddar, ser miękki, biały ser, starty ser,
ser mieszany, ser owczy, ser wędzony, ser twardy, sery dojrzewające,
sery topione, substytuty serów, serek mascarpone, mieszanki serowe,
paluszki serowe, fondue serowe, dipy serowe, suszona serwatka, produkty serowarskie, ser z ziołami, świeży biały ser, ser z przyprawami,
ser typu twarogowego, ser francuski cancoillotte, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery z truflami, serce palmy, przetworzone, biały miękki ser twarogowy, ser z mleka koziego, ser w postaci
dipów, ser o niskiej zawartości tłuszczu, biały ser z chudego mleka [quark], oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym.
(111) 307977
(220) 2017 09 14
(210) 476463
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo, PL.
(540) Ser Ślesiński
(510), (511) 29 serwatka, ser twarogowy, ser pleśniowy, przetworzony ser, ser śmietankowy, ser cheddar, ser miękki, biały ser, starty ser,
ser mieszany, ser owczy, ser wędzony, ser twardy, sery dojrzewające,
sery topione, substytuty serów, serek mascarpone, mieszanki serowe, paluszki serowe, fondue serowe, dipy serowe, suszona serwatka,
produkty serowarskie, ser z ziołami, świeży biały ser, ser z przyprawami, ser typu twarogowego, ser francuski Cancoillotte, sery świeże
niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery z truflami, serce palmy,
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przetworzone, biały miękki ser twarogowy, ser z mleka koziego, ser
w postaci dipów, ser o niskiej zawartości tłuszczu, biały ser z chudego
mleka [quark], oliwki nadziewane serem feta w oleju słoneczników.

(111) 307978
(220) 2017 09 14
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo, PL.
(540) 1925 SPIŻARNIA Hrabiny Potulickiej
(540)

(210) 476464

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.03.08, 08.03.12, 05.09.06, 08.05.15, 19.03.01
(510), (511) 29 biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], biały
miękki ser twarogowy, cielęcina, desery jogurtowe, desery mleczne,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, dziczyzna,
drób, filety z piersi kurczaka, filety z wędzonego śledzia, flaki, jaja, jaja
kurze, jaja ptasie i produkty z jaj, jogurt, jogurty, jogurty kremowe,
jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym,
jogurty pitne, jogurty smakowe, kapusta kwaszona, karp [nieżywy],
kefir [napój mleczny], kiełbasa swojska, kiełbaski rybne, kiełbaski
wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszone warzywa [kimchi],
konserwy, marynaty, kurczak, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, masło, maślanka, masła solone, masło czosnkowe, masło klarowane,
masło z ziołami, miękkie dojrzałe sery, mięsa wędzone, mięso i wędliny, mięso świeże, mięso mielone [mięso siekane], mięso wędzone,
mleczne produkty, mleko, mleko krowie, mleko odtłuszczone, mleko
sfermentowane, mleko zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje
mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje
z jogurtu, napoje sporządzone z mleka, napoje z produktów mlecznych, ogórki korniszone, oleje i tłuszcze, oleje jadalne, oleje spożywcze, paluszki serowe, paczkowane mięso, paluszki rybne, pasta rybna, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu,
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty mleczne do smarowania, pasty rybne, pasty rybne i z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, pasztety, potrawy rybne, produkty serowarskie, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dżemy], przetwory
twarożkowe, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), przetworzony ser, ryby, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby przetworzone, ryby solone, ser cheddar, ser francuski Cancoillotte, ser miękki, ser
mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser pleśniowy, ser twardy,
ser śmietankowy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser wędzony, ser z przyprawami, ser z ziołami, serwatka, sery dojrzewające, sery
świeże niedojrzewające, sery topione, smalec, śmietana, starty ser,
świeży biały ser, wyroby z masła, wędliny, zsiadłe mleko, 30 artykuły
spożywcze ze zbóż, bułki, bułki chrupiące, chleb, chleb i bułki, chleb
razowy, chleb wielozbożowy, chleb żytni, czekolada mleczna, czekolada, kawa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, krówka (cukierek),
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody mleczne,
lody mleczne [lody], lody na patyku, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody
spożywcze, lody z owocami, majonez, mąka, mąka do pieczenia,
mąka pszenna, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka spożywcza, mąka żytnia, miód, miód [do celów spożywczych], miodowe
cukierki (nie do celów medycznych), słodycze czekoladowe, słodycze
bez cukru, słodycze [cukierki], świeży chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 31 karp [żywy], ryby żywe, 32 cydr bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje serwatkowe, napoje warzywne, piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, piwo, piwa
smakowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, soki,
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serwatka [napoje], soki warzywne, soki warzywne [napoje], woda gazowana [woda sodowa], woda niegazowana, woda źródlana, wody,
wody gazowane, wody mineralne (nielecznicze), 33 białe wino, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkohole wysokoprocentowe,
cydr, cydr słodki, cydr wytrawny, czerwone wino, miód pitny, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina, wina deserowe, słodkie wina,
wino, wino czerwone, wódka.

(111) 307979
(220) 2017 09 14
(210) 476465
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo, PL.
(540) Spiżarnia Hrabiny Potulickiej
(510), (511) 29 biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], biały
miękki ser twarogowy, cielęcina, desery jogurtowe, desery mleczne,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, dziczyzna,
drób, filety z piersi kurczaka, filety z wędzonego śledzia, flaki, jaja, jaja
kurze, jaja ptasie i produkty z jaj, jogurt, jogurty, jogurty kremowe,
jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym,
jogurty pitne, jogurty smakowe, kapusta kwaszona, karp [nieżywy],
kefir [napój mleczny], kiełbasa swojska, kiełbaski rybne, kiełbaski
wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszone warzywa [kimchi],
konserwy, marynaty, kurczak, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, masło, maślanka, masła solone, masło czosnkowe, masło klarowane,
masło z ziołami, miękkie dojrzałe sery, mięsa wędzone, mięso i wędliny, mięso świeże, mięso mielone [mięso siekane], mięso wędzone,
mleczne produkty, mleko, mleko krowie, mleko odtłuszczone, mleko
sfermentowane, mleko zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje
mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje
z jogurtu, napoje sporządzone z mleka, napoje z produktów mlecznych, ogórki korniszone, oleje i tłuszcze, oleje jadalne, oleje spożywcze, paluszki serowe, paczkowane mięso, paluszki rybne, pasta rybna, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu,
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty mleczne do smarowania, pasty rybne, pasty rybne i z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, pasztety, potrawy rybne, produkty serowarskie, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dżemy], przetwory
twarożkowe, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), przetworzony ser, ryby, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby przetworzone, ryby solone, ser cheddar, ser francuski Cancoillotte, ser miękki, ser
mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser pleśniowy, ser twardy,
ser śmietankowy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser wędzony, ser z przyprawami, ser z ziołami, serwatka, sery dojrzewające, sery
świeże niedojrzewające, sery topione, smalec, śmietana, starty ser,
świeży biały ser, wyroby z masła, wędliny, zsiadłe mleko, 30 artykuły
spożywcze ze zbóż, bułki, bułki chrupiące, chleb, chleb i bułki, chleb
razowy, chleb wielozbożowy, chleb żytni, czekolada mleczna, czekolada, kawa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, krówka (cukierek),
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody mleczne,
lody mleczne [lody], lody na patyku, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody
spożywcze, lody z owocami, majonez, mąka, mąka do pieczenia,
mąka pszenna, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka spożywcza, mąka żytnia, miód, miód [do celów spożywczych], miodowe
cukierki (nie do celów medycznych), słodycze czekoladowe, słodycze
bez cukru, słodycze [cukierki], świeży chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 31 karp [żywy], ryby żywe, 32 cydr bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje serwatkowe, napoje warzywne, piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, piwo, piwa
smakowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, soki,
serwatka [napoje], soki warzywne, soki warzywne [napoje], woda gazowana [woda sodowa], woda niegazowana, woda źródlana, wody,
wody gazowane, wody mineralne (nielecznicze), 33 białe wino, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkohole wysokoprocentowe,
cydr, cydr słodki, cydr wytrawny, czerwone wino, miód pitny, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina, wina deserowe, słodkie wina,
wino, wino czerwone, wódka.
(111) 307980
(220) 2017 09 14
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Siewierz, PL.
(540) G GRUPA TRIBAG

(210) 476466
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(540)

(531) 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 1 dolomit, dolomit do celów przemysłowych, nawozy,
nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy dla rolnictwa, nawozy
do gleby, 19 kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, kostka brukowa, beton, betonowe elementy budowlane, 36 pożyczki, ubezpieczenia, 37 usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi
górnicze.
(111) 307981
(220) 2017 09 14
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo, PL.
(540) KARP NAKIELSKI
(540)

(210) 476467

Kolor znaku: niebieski, czarny, ciemnożółty, biały, złoty, brązowy
(531) 03.09.10, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02
(510), (511) 29 karp nieżywy, 31 karp żywy.
(111) 307982
(220) 2017 09 14
(210) 476470
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 23
(732) SZCZEPANKOWSKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BMC, Władysławowo, PL.
(540) Baltica
(540)

Kolor znaku: czerwony, błękitny, biały, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.24
(510), (511) 29 ajvar-pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, nieżywe anchois, bekon,
białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi-koreańskie danie z wołowiny, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, konserwowy czosnek, daktyle, nieżywy drób, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów
spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, escamoles-przygotowane jadalne larwy mrówek, falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki,
galaretki owocowe, galaretki mięsne, galbi-danie z grillowanego
mięsa, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole-pasta z awokado, nieżywe homary, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus-pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, jadalne
gniazda ptaków, nieżywe jadalne owady, konserwowane jagody, jaja,
jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir-napój mleczny, kiełbaski
do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa-kim chi, klej rybi
spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony,
krążki z cebuli, krem na bazie masła, nieżywe krewetki, nieżywe krewetki różowe, krokiety, przetworzona kukurydza cukrowa, kwaśna
śmietana, nieżywe langusty, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, nieżywy łosoś, łój spożywczy,
nieżywe małże-mięczaki, małże-nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe-olej
kokosowy, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane,
mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne pro-
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dukty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe
do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych,
mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce,
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nieżywe małże,
olej i tłuszcz kokosowy-do celów spożywczych, jadalny olej kostny,
olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności,
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane
wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, przetworzone orzechy laskowe, orzechy preparowane, orzechy ziemne
przetworzone, naturalne lub sztuczne osłonki kiełbas, nieżywe ostrygi, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycie przez
ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery
rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, nieżywe raki,
riażenka-prażone zsiadłe mleko, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, nieżywe sardynki, serwatka, nieżywe
skorupiaki, skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych,
sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy-kompot, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, nieżywe strzykwy, substytuty
mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, nieżywe śledzie, śmietana-produkty mleczarskie, śmietana na bazie warzyw, tahini-pasta z ziarna sezamowego,
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, nieżywy tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar-bulion,
yakitori, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzenia zupy, żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 40 konserwowanie
napojów i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności.

(111) 307983
(220) 2017 09 15
(210) 476480
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 23
(732) INDUSTRIAL DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) POWERUNIT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.02, 26.13.25, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 transport kolejowy, rezerwowanie transportu kolejowego, wynajmowanie linii kolejowych, wynajmowanie transportu
kolejowego, wypożyczanie pojazdów kolejowych, dostawa towarów
drogą kolejową, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów
kolejowych, usługi kolejowego transportu towarowego.
(111) 307984
(220) 2017 09 15
(210) 476515
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 16
(732) SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) citylink
(510), (511) 36 doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, nabywanie
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gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi nabywania nieruchomości, usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem nieruchomości, 37 budowa i naprawa magazynów, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa nieruchomości komercyjnych, usługi budowlane, zarządzanie projektem budowy, 39 magazynowanie, składowanie, świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi
doradcze w zakresie magazynowania towarów, wynajem miejsc magazynowych, wynajmowanie magazynów, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, wynajmowanie miejsc do magazynowania.

(111) 307985
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Natur C
(540)

(210) 476557

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy
do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.
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(111) 307986
(220) 2017 09 18
(210) 476565
(151) 2018 02 09
(441) 2017 10 23
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Mindal
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 307987
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Artis
(540)

(210) 476573

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
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wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307988
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Sugarin
(540)

(210) 476578

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze-
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czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307989
(220) 2017 09 18
(210) 476579
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) APTECZKA FUTRZAKA
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, zielony, biały
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.06, 24.13.01, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 materiały i preparaty kosmetyczne dla zwierząt, 5 materiały i preparaty lecznicze dla zwierząt.
(111) 307990
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Artrin
(540)

(210) 476580

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
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cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307991
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti NRin
(540)

(210) 476583

Kolor znaku:
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 307992
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Muslin
(540)

(210) 476585

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho-
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we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307993
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 23
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Boleris
(540)

(210) 476586

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
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migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307994
(220) 2017 09 18
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Cholest
(540)
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do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 307995
(220) 2017 09 18
(210) 476591
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) KaliCard+
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do użytku medycznego.
(111) 307996
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) RASZKOWSKI PATRYK, Kalisz, PL.
(540) ARTE CREW
(540)

(210) 476593

(210) 476587

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne

(531) 24.15.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, agencje reklamowe, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe,
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu,
analizy badań rynkowych, badania opinii publicznej, badania rynku
do celów reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja broszur reklamowych,
dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków
reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, kompilacja reklam, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, konsultacje w zakre-
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sie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy,
negocjowanie kontraktów reklamowych, obróbka tekstów, ocena
statystyczna danych marketingowych, oceny szacunkowe do celów
marketingowych, ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, plakaty reklamowe (rozlepianie-),
planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc
w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów
reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych,
projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja sprzedaży,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności
gospodarczej, promowanie koncertów muzycznych, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm,
przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej,
przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, redagowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamy prasowe
(przygotowywanie-), reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
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materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam,
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
sondowanie rynku, sporządzanie raportów do celów marketingowych, świadczenie usług porównania cen online, świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji
marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne on-line, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze dotyczące
promocji sprzedaży, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa
w zakresie marketingu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi marketingowe, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi planowania
w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy
wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej
i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe
i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, 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 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 analiz i badań rynku, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy
prasowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie
tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi zarządzania społecznością on-line, wsparcie w dziedzi-
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nie promocji biznesu, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów
reklamowych, wynajem billboardów, wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej
w broszurach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 41 edukacja sportowa, doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, edycja zdjęć, fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, montaż filmów, montaż filmów (kinematograficznych-), montaż filmów fotograficznych, montaż filmów kinowych,
nauka fotografii, obozy sportowe, obozy sportowe (organizowanie-),
obsługa studia filmowego, opracowywanie formatów do filmów, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja
i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, organizacja
turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie
imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie turniejów, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych,
pisanie scenariuszy filmowych, planowanie pokazów filmów, pokazy
filmowe, pokazy filmów kinematograficznych, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, pokazy filmów kinowych, pokazy filmów wideo, prezentacja filmów, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo,
produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, produkcja
cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, produkcja
efektów specjalnych do filmów, produkcja graficznych fragmentów
filmowych, produkcja i wypożyczanie filmów na taśmach wideo, produkcja imprez sportowych, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produkcja konkursów sportowych, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja piosenek do filmów, produkcja
przedstawień i filmów, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna,
produkcja studiów filmowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, produkcja
wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja filmów, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów
kinowych, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, produkcja
filmów na taśmach wideo, produkcja filmów na temat piłki nożnej,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych
i kinowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów wideo, produkcja
filmów wideo i DVD, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów, spektakli, produkowanie filmów, projekcja filmów
do celów medycznych, projekcja filmów do celów technicznych, projektory filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie-), prowadzenie
festiwali filmowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zawodów sportowych, przedstawianie filmów, przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sportowych,
przygotowywanie napisów do filmów, realizacja filmów animowanych, realizacja filmów kinematograficznych, realizacja filmów w studiach, rozrywka filmowa, sporządzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem
filmów wideo, taśmy wideo (produkcja filmów na-), tworzenie filmów
rysunkowych, udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk,
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sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
na turnieje sportowe, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, udostępnianie wyposażenia studiów
filmowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie
filmów nie do pobrania, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi,
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, usługi informacyjne dotyczące
filmów wideo, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia
sportowe, usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, usługi
pokazów filmowych, usługi produkcji filmów, usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi studia nagrań do filmów,
usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi studiów filmowych, usługi w zakresie animacji efektów specjalnych
do filmów i wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi w zakresie
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie produkcji filmów
kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo,
usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych,
usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi wypożyczania filmów, usługi wypożyczania filmów
wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi
wideo biblioteki, wynajem i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów, wynajem kamer filmowych, wynajem projektorów filmowych, wynajem sprzętu do projekcji filmów, wynajmowanie sprzętu
do projekcji filmów, wynajmowanie studiów filmowych, wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych,
wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci dysków, wypożyczanie nagranych
wcześniej filmów w postaci taśm wideo, wypożyczanie oświetlenia
przeznaczonego do użytku na planach filmowych, wypożyczanie
projektorów i akcesoriów filmowych, wypożyczanie projektorów filmów, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie filmów, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie filmów wideo, zapewnianie obiektów treningowych do biegów z przeszkodami.

(111) 307997
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) WILMAŃSKI EMIL WPI.NET, Łódź, PL.
(540) C C
(540)

(210) 476600

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 deskorolki (pojazdy), deskorolki czterokołowe z napędem elektrycznym, deskorolki dwukołowe z napędem elektrycznym, deskorolki z napędem elektrycznym, elektryczne skutery,
elektryczne skutery czterokołowe, elektryczne skutery dwukołowe,
elektryczne skutery jednokołowe, hulajnogi (pojazdy’, jeździki (pojazdy), lądowe pojazdy mechaniczne, pojazdy, pojazdy do podróżo-

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wania drogą lądową, pojazdy elektryczne, pojazdy kołowe, pojazdy
lądowe z napędem elektrycznym, pojazdy mechaniczne, pojazdy
napędzane do użytku na lądzie, pojazdy napędzane elektrycznie,
samobalansujące skutery elektryczne, skutery [pojazdy], skutery niesiinikowe [pojazdy], skutery wyposażone w silnik, skutery z napędem
elektrycznym, urządzenia do poruszania się po lądzie, wózki jednoosiowe transportowe, zasilane elektrycznie pojazdy mechaniczne.

(111) 307998
(220) 2017 09 18
(210) 476605
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) RITLABS S.R.L., Kiszyniów, MD.
(540) the bat!
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, do sprawdzania, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie w tym zakresie, usługi analiz i badań przemysłowych,
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania
komputerowego.
(111) 307999
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) KOBUS STANISŁAW, Kraków, PL.
(540) CAPRAGNELLO wool & cashmere
(540)

(210) 476607

Kolor znaku: granatowy, kremowy
(531) 03.04.11, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 308000
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) GÓRECKA WERONIKA M.H., Swarzędz, PL.
(540) MUST HAVE
(540)

(210) 476614

(111) 308001
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Migren

(540)

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golema, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lekarstwa do picia,
środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych,
pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 308002
(220) 2017 09 18
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Bigbüll
(540)

Kolor znaku: srebrny, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, 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 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.
(210) 476634
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(210) 476635

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
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kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy
do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.

(111) 308003
(220) 2017 09 18
(210) 476638
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) TOMASZ MISZCZAK TABLEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) nuform nu
(540)
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opieka nad inwestycjami, usługi finansowo-inwestycyjne, 45 usługi
prawne, doradztwo prawne, usługi wsparcia prawnego.

(111) 308005
(220) 2017 09 20
(210) 476713
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vinpotaxer
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 308006
(220) 2017 09 20
(210) 476714
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) MZURI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Mzuri Investments
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], kupno i sprzedaż nieruchomości, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozyskiwanie
kapitału finansowego, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, w szczególności wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zbieranie funduszy
na projekty związane z nieruchomościami przez sieć komputerową
Internet, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące remontów nieruchomości.
(111) 308007
(220) 2017 09 20
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) BIŁYK MAREK, Lublin, PL.
(540) HOTEL KAZIMIERZÓWKA
(540)

(210) 476720

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 8 sztućce stanowiące akcesoria barowe, restauracyjne
i gastronomiczne w szczególności takie jak: noże, widelce i łyżki,
21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne stanowiące akcesoria
barowe, restauracyjne i gastronomiczne w szczególności takie jak:
szklanki, kieliszki, naczynia do picia, talerze, platery, miski, filiżanki,
kubki.
(111) 308004
(220) 2017 09 19
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 30
(732) CREDIT ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CREDIT ROYAL
(540)

(210) 476685

Kolor znaku: czarny, biały, granatowy
(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z niewypłacalnością [finanse], windykacja należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności
i odzysk długu, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, biura kredytowe,
zarząd powierniczy, zarządzanie portfelem, działalność finansowa,
zarządzanie powiernicze, emisja obligacji, usługi finansowe, nabycie
i przeniesienie roszczeń pieniężnych, usługi w zakresie windykacji
długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania wierzytelności, agencje ściągania wierzytelności, zarządzanie inwestycjami,

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 27.05.25
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, udostępnianie sal konferencyjnych, 44 usługi spa, zabiegi kosmetyczne,
masaże.
(111) 308008
(220) 2017 09 20
(210) 476721
(151) 2018 02 08
(441) 2017 10 23
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, US.
(540) NEUTROGENA SKIN DETOX
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, mianowicie preparaty do mycia twarzy [kosmetyki], środki nawilżające
do twarzy, maseczki do twarzy, peelingi do twarzy, preparaty do mycia ciała, peelingi do ciała, 5 preparaty do leczenia trądziku, mianowicie środki czyszczące przeciwtrądzikowe, środki nawilżające do skóry
z trądzikiem, peelingi do skóry z trądzikiem, 10 przyrządy i aparaty
medyczne do pielęgnacji i leczenia chorób skóry, 21 urządzenia
do złuszczania i oczyszczania, mianowicie ręczne urządzenia złuszczające i oczyszczające skórę, zasilane na baterie, wykorzystywane
do oczyszczania i złuszczania skóry.
(111) 308009
(220) 2017 09 20
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) JANIK PAWEŁ ZIP, Łódź, PL.
(540) ZAPIEKARNIA NOT SO FAST FOOD

(210) 476725
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(111) 308014
(220) 2017 09 21
(210) 476768
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) INTELICaLC
(510), (511) 3 pasta do zębów.

(540)

(531) 26.11.06, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji specjalizujących się w zapiekankach, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
usługi kawiarni, usługi w zakresie kantyn, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 308010
(220) 2017 09 20
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) Exploding Kittens, LLC, Beverley Hills, US.
(540) EKSPLODUJĄCE KOTKI
(510), (511) 28 karty do gry, gry karciane.
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(210) 476729

(111) 308011
(220) 2017 09 21
(210) 476744
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) ATLAS WORLD TRADE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) na GO TO WO
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 krokiety, 30 pierogi, burrito, tortilla, sajgonki, kluski
śląskie, kluski leniwe, naleśniki, racuchy z jabłkiem.
(111) 308012
(220) 2017 09 21
(210) 476748
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) POLYMER ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DEPOL 40
(510), (511) 1 dodatki do stałych paliw biomasowych, odpadów biomasowych, uzdatnionych mułów i flotów węglowych, osadów ściekowych i paliw formowanych z odpadów.
(111) 308013
(220) 2017 09 21
(210) 476751
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIMANOWEJ,
Limanowa, PL.
(540) Mleko od krów rasy Polska Czerwona OSM LIMANOWA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, czarny, czerwony,
jasnobrązowy, jasnozielony, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.07.25, 03.04.24, 03.04.02, 05.05.23, 05.11.11
(510), (511) 29 mleko, mleko skondensowane, zsiadłe mleko, napoje
mleczne lub z przewagą mleka.

(111) 308015
(220) 2017 09 21
(210) 476770
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) MEGARIGHTS S.ár.l., Luksemburg, LU.
(540) Nie mów TAK Nie mów NIE
(510), (511) 9 magnesy do gier, aparatura i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, akumulowania, regulowania lub
sterowania elektrycznością, aparatura do nagrywania, transmisji lub
odtwarzania dźwięku lub obrazu, kasy fiskalne, maszyny obliczeniowe, sprzęt i komputery do przetwarzania danych, dyski gier komputerowych, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, gry komputerowe,
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie
gier, oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier
komputerowych, dżojstiki do komputerów, programy interaktywnych
multimedialnych gier komputerowych, publikacje elektroniczne,
do pobrania, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, 16 matryce do druku ręcznego, materiały drukowane, broszury dotyczące
gier, przewodniki strategiczne do gier karcianych w postaci czasopism,
przewodniki do gier, poradniki strategiczne do gier w karty, podręczniki informacyjne, podręczniki do obsługi oprogramowania komputerowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), podręczniki instruktażowe, materiały piśmienne, papier, karton,
kartonowe pudełka do pakowania, książki, książeczki do kolorowania,
kredki ołówkowe, skrzynki do samodzielnego montażu, znaczki pocztowe i stemple do pieczętowania, ołówki, karton, materiały piśmienne,
gumki do ścierania, flamastry, pisaki, klej, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki [notesy], linijki, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, tusze do rysowania i stemplowania, stemple na atrament, etykiety z papieru lub kartonu, figurki z papieru lub tektury, zestawy malarskie dla artystów, zestawy malarskie dla dzieci, litery i cyfry
samoprzylepne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały do modelowania, szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], kokardy z papieru do pakowania, pastele, pędzle, suche
kalkomanie, płótna malarskie, pinezki, stemple do pieczętowania, zakładki do książek, dozowniki do wytrawiania w kształcie długopisów,
temperówki, spinacze do papieru, kalkomanie przylepne i kalkomanie
na gorąco, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], 28 urządzenia
do gier, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, piłki do gier
i zabaw, gra w kulki, karty do bingo, zestawy gier planszowych, kubki
na kości do gry, plansze do gry w warcaby, ozdoby choinkowe, kości
do gry, szachownice, figurki do zabawy, karty do gry, gry-łamigłówki,
gry akcji i zręcznościowe, gry z obręczami, gry polegające na budowaniu, warcaby, gra w domino, madżong, gry guizowe, gry fabularne, gry
towarzyskie, elektroniczne gry planszowe, plansze do gier z kartami
do kolekcjonowania, gry planszowe, gry z tarczami strzelniczymi, szachy, gry elektroniczne, gry mechaniczne, gry muzyczne, gry związane
z postaciami fikcyjnymi, gry sportowe, zestawy pytań do gier planszowych, oznaczniki [pionki do gier], miniaturki do gry, modele do użytku
w grach fabularnych, układanki [puzzle], kręgle, repliki zwierząt jako
zabawki, tryktrak [gra], gry elektroniczne, gry elektroniczne wyposażone w czujniki ruchu.
(111) 308016
(220) 2017 09 22
(210) 476782
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) BB ACTIVE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) CUCINA APERTA
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, cukierniach, kawiarniach i restauracjach

2702

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(stałych i sezonowych), usługi związane z przygotowywaniem dań
na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering, dania z dowozem) oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań
na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal na zebrania.

(111) 308017
(220) 2017 09 22
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) THANHCONG.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OH! MY PHO
(540)

(210) 476783

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 11.03.08, 11.03.20, 11.03.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 308018
(220) 2017 09 22
(210) 476784
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) WINIARSKI GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) E-MAILL
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
klubowe usługi w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi kompozycji
muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach
wideo [filmowanie], nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów w zakresie
edukacji lub rozrywki, organizowanie przyjęć [rozrywka], pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przyjęć
[rozrywka], publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, usługi reporterskie, rozrywka, informacja o rozrywce,
rozrywka [widowiska], sale koncertowe, sporządzanie napisów [np.
do filmów w wersji oryginalnej], studia filmowe, usługi studia nagrań,
montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmy wideo, telewizyjne
programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
prezenterów muzyki, usługi reporterskie, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych,
wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, karaoke [usługi związane z organizacją imprez karaoke], wypożyczanie dekoracji scenicznych.
(111) 308019
(220) 2017 09 22
(210) 476785
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA, Toruń, PL.
(540) Walkathon NEUCA dla zdrowia!
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 02.01.08, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kultura fizyczna i organizacja zawodów sportowych.
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(111) 308020
(220) 2017 09 22
(210) 476788
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 23
(732) DANONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Żywność dla zdrowia
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 biuletyny, publikacje, czasopisma i periodyki w formie elektronicznej, 16 biuletyny, publikacje, czasopisma i periodyki,
41 usługi wydawnicze, usługi wydawnictw elektronicznych.
(111) 308021
(220) 2017 09 22
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) IBUAROMA
(540)

(210) 476806

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane
do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla
ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 308022
(220) 2017 09 22
(210) 476809
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) OLD MOUNTAIN
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 308023
(220) 2017 09 22
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) EPE Europejski Program Edukacyjny
(540)

(210) 476811

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, plakaty z papieru lub kartonu, bloki
do pisania, broszury, czasopisma, periodyki, drukowane publikacje,
drukowane formularze, gazety, indeksy, skorowidze, nalepki, naklejki, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, książki,
notesy, prospekty, pudełka kartonowe lub papierowe, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki na dokumenty, ulotki, wyroby z kartonu,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 308024
(151) 2018 02 19

(220) 2017 09 25
(441) 2017 10 30

(210) 476822
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(732) SITEK JAN MOUNT CARAMEL, Kraków, PL.
(540) mount carameL
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 30 syropy i melasa, sosy owocowe, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje
do produkcji napojów, lemoniada, preparaty do produkcji napojów,
syropy do lemoniady, syropy do napojów.
(111) 308025
(220) 2017 09 25
(210) 476823
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 30
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CUPRUM,
Lubin, PL.
(540) TUW CUPRUM
(540)

Kolor znaku: granatowy, brązowy
(531) 24.17.05, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie działalnością ubezpieczeniową, badania dotyczące ubezpieczeń, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, badania w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, organizowanie ubezpieczenia, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych,
rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenie od wypadków, usługi
ubezpieczeniowe, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym.
(111) 308026
(220) 2017 09 25
(210) 476824
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 30
(732) SPATIUM DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) S SPATIUM DEVELOPMENT GROUP
(540)
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(540) Szydłowianka
(510), (511) 29 śliwki konserwowe, owoce przetworzone, krojone
owoce, mrożone owoce, kandyzowane owoce, suszone owoce, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce
glazurowane, pokrojone owoce, sfermentowane owoce, gotowane
owoce, dżemy owocowe, marmolady owocowe, owoce lukrowane, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych,
przekąski na bazie suszonych owoców, 30 lody, sorbety [lody], lody
spożywcze, lody owocowe, ciasto śliwkowe, ketchup, słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, słodziki składające się
z koncentratów owocowych, 31 śliwki, świeże, świeże owoce, owoce świeże, nieprzetworzone owoce, kompozycje świeżych owoców,
mieszanki owocowe [świeże], 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi.
(111) 308028
(220) 2017 09 25
(210) 476845
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) MARSZAŁEK PIOTR FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SKALA,
Kraków, PL.
(540) ZASLONSIE
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy,
zielony
(531) 01.03.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 20 rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, rolety okienne, rolety bambusowe, rolety do okien
rolety wewnętrzne okienne, rolety zaciemniające wewnętrzne,
rolety materiałowe wewnętrzne, rolety listewkowe zaciemniające
(wewnętrzne), rolety zaciemniające (listewkowe wewnętrzne), rolety do użytku wewnętrznego, rolety tekstylne wewnętrzne, rolety
z plecionek drewnianych (meble), rolety wykonane z drewna wewnętrzne, rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło,
rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, żaluzje drewniane, żaluzje
pionowe żaluzje wewnętrzne listwowe, metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych
(żaluzje weneckie), metalowe żaluzje weneckie (wewnętrzne), żaluzje z lametami wewnętrzne, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, żaluzje listewkowe poziome (wewnętrzne) na drzwi, poziome
żaluzje weneckie (wewnętrzne) do okien, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, żaluzje niemetalowe listewkowe do użytku wewnętrznego, żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare),
wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem, żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, żaluzje weneckie, żaluzje wewnętrzne, 24 moskitiery zaprawiane insektycydami, plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, moskitiery.
(111) 308029
(220) 2017 09 25
(210) 476851
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 30
(732) NADRATOWSKA LILLA, NADRATOWSKI MIROSŁAW MASARNIA
STAROPOLSKA STRZECHA SPÓŁKA CYWILNA, Sierpc, PL.
(540) Staropolska Strzecha SIERPC
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, czarny
(531) 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia, w szczególności
w zakresie sprzedaży, występów na żywo, budowania marki osobistej, marketingu internetowego, zarządzania i przywództwa.
(111) 308027
(220) 2017 09 25
(210) 476844
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA BUSINESS REPUBLIC,
Warszawa, PL.

Kolor znaku: biały, szary, ciemnoczerwony, czerwony, złoty
(531) 06.07.07, 06.07.08, 06.07.11, 09.01.10, 26.02.07, 27.05.01,
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29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso świeże i mrożone w tuszach dzielonych na części, mięso cielęce, wołowe, wieprzowe, drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny, podroby mięsne, flaki, nerki, ozory, płuca,
serca i wątroba, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, kaszanka,
wyroby drobiowe i z królika, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, mrożone wyroby garmażeryjne na bazie mięsa,
konserwy mięsne, pasztety z wątróbki, galaretki mięsne, galaretki
mięsno-warzywne, pulpety mięsne, wyroby wędliniarskie na bazie
mięsa cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego: bekony,
boczki, kabanosy, karczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, polędwice,
salami, salcesony, schaby, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, tłuszcze jadalne: oleje
jadalne, słonina, smalec, 35 usługi agencji importowo-eksportowej,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: mięso, wyroby mięsne, wyroby garmażeryjne i wędliny, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznym,
specjalistyczny transport chłodniczy, składowanie, magazynowanie,
magazynowanie chłodnicze, przechowywanie, pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, usługi informacyjne
i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji.
(111) 308030
(220) 2017 09 25
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 23
(732) BUNNY POSITIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice Małe, PL.
(540) BUNNY BP POSITIV
(540)

(210) 476857

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.15, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 25 odzież damska.
(111) 308031
(220) 2017 09 25
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WARSAW BOOK SHOW
(540)

(210) 476866

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, broszury, notesy, kalendarze, segregatory, zeszyty, podręczniki,
ulotki, prospekty, plany, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa
handlowego, prowadzenia badań rynku, wyszukiwania kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich publikacji drukowanych,
gazet, czasopism, książek, broszur, notesów, kalendarzy, segregatorów, zeszytów, podręczników, ulotek, prospektów, planów, fotografii
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pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać także za pośrednictwem Internetu, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku
za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu
satelitarnego, zapewnianie dostępu do serwisów informacyjnych,
41 organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, sympozjów,
szkoleń, konferencji i seminariów, wypożyczanie książek, publikowanie książek, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism,
podręczników.

(111) 308032
(220) 2017 09 26
(210) 476881
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 23
(732) JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Wieś, PL.
(540) Toxcontrol
(510), (511) 5 dodatki do pasz-do celów leczniczych, 31 dodatki
do pasz-nie do celów leczniczych.
(111) 308033
(220) 2017 09 26
(210) 476882
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 23
(732) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, PL.
(540) impresje
(510), (511) 30 majonez, musztarda, przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.
(111) 308034
(220) 2017 09 26
(210) 476902
(151) 2018 02 14
(441) 2017 10 23
(732) SKALSKA ANNA PRYWATNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA,
Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) Focus Dental Clinic
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
(111) 308035
(220) 2017 09 26
(210) 476929
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) Walmark a.s., Oldřichovice, CZ.
(540) Walmark.Twoje największe wsparcie
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, olejki do masażu, maści do celów
kosmetycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do odchudzania, nielecznicze produkty toaletowe, papierowe ręczniki
do rąk nasączone kosmetykami, kosmetyki do użytku osobistego,
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, aromaty, olejki naturalne do celów
kosmetycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki
mineralne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, esencje eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki
do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów,
kosmetyki medyczne, 5 produkty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, syropy lecznicze, wyciągi z ziół leczniczych, preparaty witaminowe, minerały i preparaty multiwitaminowe, herbata ziołowa,
zioła lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, wody mineralne i napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, odżywcze (dodatki-) do celów leczniczych, preparaty lub żywność białkowa do celów medycznych, balsamy i kremy
oraz maści do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
medycznych, olejki lecznicze, tłuszcze do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, sole
lecznicze, nalewki do celów medycznych, koncentraty proteinowe
jako dodatki odżywcze do artykułów spożywczych, drożdże do celów farmaceutycznych, suplementy diety nie do celów medycznych
i zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego, suplementy diety nie do celów medycznych i zawierające substancje pochodzenia
roślinnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
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chłonne do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty
i artykuły dentystyczne, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, preparaty dietetyczne do użytku medycznego,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, białkowe suplementy diety, przeciwutleniacze, napoje z dodatkami dietetycznymi, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
enzymy, preparaty multiwitaminowe, żywność dla diabetyków, suplementy diety zawierające białko, mieszane preparaty witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, błonnik pokarmowy, suplementy
diety dla niemowląt, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane
do celów medycznych, substancje dietetyczne dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty do neutralizacji zapachów,
pieluchy dla niemowląt i dorosłych, wchłaniające artykuły higieniczne, odzież sanitarna, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, preparaty diagnostyczne, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, preparaty do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli
mineralnych, sole do kąpieli do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla
ludzi, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, nasączone chusteczki lecznicze, bandaże przylepne, plastry lecznicze,
materiały opatrunkowe, medyczne, taśmy na żylaki, wata higroskopijna, waciki do użytku medycznego, nasączone waciki lecznicze,
leki ziołowe, napoje ziołowe do użytku leczniczego, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, herbata lecznicza, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, kremy farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne, płyny medyczne do skóry, maści lecznicze, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do wzmacniania orgazmu, kremy uśmierzające ból, kremy do rąk do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, leczniczy spray do jamy
ustnej, preparaty oftalmologiczne, okłady, guma do żucia do celów
medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, wyroby medyczne
służące do eliminowania lub łagodzenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, wyroby medyczne służące do łączenia pęcherzyków gazu,
a tym samym łatwiejszej absorpcji lub eliminacji pęcherzyków gazu
z przewodu pokarmowego, wyroby medyczne o właściwościach
przeciwpieniących, wyroby medyczne do leczenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
bandaże usztywniające na stawy, pasy do celów ortopedycznych,
urządzenia do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki,
artykuły antykoncepcyjne, urządzenia do obrazowania medycznego, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran,
maski z wyposażeniem do sztucznego oddychania, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, sztuczne organy i implanty, aparaty
słuchowe, protezy dentystyczne, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, bransoletki przeciwreumatyczne, bransolety do celów medycznych.

(111) 308036
(220) 2017 09 26
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) WALMARK a.s., Třinec, CZ.
(540) WALMARK Twoje największe wsparcie
(540)

(210) 476930

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, olejki do masażu, maści do celów
kosmetycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, chusteczki nasą-
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czane preparatami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do odchudzania, nielecznicze produkty toaletowe, papierowe ręczniki
do rąk nasączone kosmetykami, kosmetyki do użytku osobistego,
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, aromaty, olejki naturalne do celów
kosmetycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki
mineralne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, esencje eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki
do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów, kosmetyki medyczne, 5 produkty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, syropy lecznicze, wyciągi z ziół leczniczych, preparaty witaminowe, minerały i preparaty multiwitaminowe, herbata ziołowa, zioła
lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, wody mineralne i napoje dietetyczne przystosowane do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, odżywcze (dodatki-) do celów leczniczych, preparaty lub
żywność białkowa do celów medycznych, balsamy i kremy oraz maści do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, olejki lecznicze, tłuszcze do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, sole lecznicze,
nalewki do celów medycznych, koncentraty proteinowe jako dodatki
odżywcze do artykułów spożywczych, drożdże do celów farmaceutycznych, suplementy diety nie do celów medycznych i zawierające
substancje pochodzenia zwierzęcego, suplementy diety nie do celów medycznych i zawierające substancje pochodzenia roślinnego,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze,
produkty higieniczne dla kobiet, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły
dentystyczne, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
białkowe suplementy diety, przeciwutleniacze, napoje z dodatkami
dietetycznymi, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające enzymy,
preparaty multiwitaminowe, żywność dla diabetyków, suplementy
diety zawierające białko, mieszane preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, błonnik pokarmowy, suplementy diety dla
niemowląt, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne dla niemowląt, dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, substancje chłonne
do higieny osobistej, preparaty do neutralizacji zapachów, pieluchy
dla niemowląt i dorosłych, wchłaniające artykuły higieniczne, odzież
sanitarna, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, preparaty diagnostyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych,
sole do kąpieli do celów medycznych, wody mineralne do celów
medycznych, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, nasączone
chusteczki lecznicze, bandaże przylepne, plastry lecznicze, materiały
opatrunkowe, medyczne, taśmy na żylaki, wata higroskopijna, waciki do użytku medycznego, nasączone waciki lecznicze, leki ziołowe,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, mieszanki ziołowe do użytku
medycznego, herbata lecznicza, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
płyny medyczne do skóry, maści lecznicze, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do wzmacniania orgazmu, kremy
uśmierzające ból, kremy do rąk do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, leczniczy spray do jamy ustnej, preparaty oftalmologiczne, okłady, guma do żucia do celów medyczny, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, wyroby medyczne służące do eliminowania lub
łagodzenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, wyroby medyczne
służące do łączenia pęcherzyków gazu, a tym samym łatwiejszej absorpcji lub eliminacji pęcherzyków gazu z przewodu pokarmowego,
wyroby medyczne o właściwościach przeciwpieniących, wyroby medyczne do leczenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, bandaże usztywniające na stawy,
pasy do celów ortopedycznych, urządzenia do masażu, urządzenia
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i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, aparaty do ochrony słuchu,
artykuły do karmienia i smoczki, artykuły antykoncepcyjne, urządzenia do obrazowania medycznego, urządzenia, narzędzia i przybory
chirurgiczne i do leczenia ran, maski z wyposażeniem do sztucznego
oddychania, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, sztuczne
organy i implanty, aparaty słuchowe, protezy dentystyczne, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, bransoletki
przeciwreumatyczne, bransolety do celów medycznych.

(111) 308037
(220) 2017 09 27
(210) 476977
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ORZEŁ INNOWACJI STARTUP
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki
do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły
biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze.
(111) 308038
(220) 2017 09 27
(210) 476982
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) NOWAK PIOTR, SADOWSKI MARIUSZ, KONIECZNY TOMASZ
TPM PREMIUM SPÓŁKA CYWILNA, Gniezno, PL.
(540) JAK U MAMY Mniaam
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, biały, czarny
(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.18, 11.01.01, 11.01.05, 11.03.05,
11.03.23, 27.05.01
(510), (511) 29 zapiekanki [żywność], pulpety [żywność], żywność
chłodzona składająca się głównie z ryb, gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], galarety mięsne, galaretki mięsne, filety z piersi
kurczaka, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające
[głównie] boczek, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kanapek, kotlety wieprzowe, kurczak, kurczak gotowany, kurczak grillowany (yakitori), kurczak smażony, mięso gotowe do spożycia, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], paczkowane mięso, pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), pieczeń wołowa, pieczony kurczak,
produkty z indyka, przetworzone produkty mięsne, pulpety, smażone mięso, szaszłyki, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, żywność przygotowywana z ryb, jogurty, jogurt, jogurty o smaku owocowym, jogurty smakowe, smalec, gotowane ziemniaki, gotowe produkty z warzyw, knedle
ziemniaczane, krojone owoce, krojone warzywa, krokiety, pokrojone
owoce, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, desery jogurtowe, desery
owocowe, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek
i bulionu (oden), gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, klopsiki drobiowe, kotlety rybne, krokiety z kurczaka, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie
z ryb, potrawy mięsne gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, sałatka Cezar,
sałatka z kurczaka, sałatka ziemniaczana, sałatki na bazie ziemniaków,
sałatki podawane na przystawkę, schłodzone desery mleczne, tzatziki,
zupy, 30 dania gotowe zawierające makaron, dania na bazie ryżu, drób
w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, kanapki, kanapki z filetem z ryby, kanapki z mięsem, kanapki
z rybą, kanapki z kurczakiem, kanapki z hamburgerem, kanapki za-
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wierające kurczaka, kanapki zawierające sałatę, koreczki, kanapeczki,
krokiety po chińsku, lasagna, lasagne, mięso w cieście [gotowe], mięso
z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, nadziewane kanapki, pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton),
pierożki ravioli, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe
zawierające makaron, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy
z makaronu, ravioli [gotowe], ryba w cieście, rybne kanapki, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], sałatka ryżowa, sałatka z makaronem,
sałatka z makaronu typu rurki, sandwicze, spaghetti i klopsy, tortille,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu wrap, desery
z muesli, naleśniki.

(111) 308039
(220) 2017 09 27
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) TELCOPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) telcoproject
(540)

(210) 476985

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 38 usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, informacja o telekomunikacji, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 badania techniczne,
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.
(111) 308040
(220) 2017 09 27
(210) 476990
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ORZEŁ INNOWACJI
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki
do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły
biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze.
(111) 308041
(220) 2017 09 27
(210) 476994
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) REGIONALNE ORŁY EKSPORTU
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki
do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły
biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze.
(111) 308042
(220) 2017 09 28
(210) 477009
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) STEPCIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne w szczególności do leczenia
układu naczyniowo-sercowego, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 308043
(220) 2017 09 28
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) MARCINKOWSKA KATARZYNA, Marki, PL.
(540) uBOGAcONA
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.11

(210) 477016
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe
maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki,
materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki,
papier, periodyki [czasopisma], pióra i długopisy [artykuły biurowe],
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, prospekty,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, torby papierowe, ulotki,
zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, 18 torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, 25 odzież,
41 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, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, nauczanie
indywidualne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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 widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć
[rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), studia filmowe, telewizyjne usługi
rozrywkowe, 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], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
kaligrafii, usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie
[edukacja].

(111) 308044
(220) 2017 09 29
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Dexin
(540)

(210) 477037

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golema, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryj-
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nych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(111) 308045
(220) 2017 09 29
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Liverin
(540)

(210) 477038

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golema, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
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(111) 308046
(220) 2017 09 29
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Immunis
(540)

(210) 477039

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golema, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 308047
(220) 2017 09 29
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) BIURO NA MIARĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIURO NA MIARĘ
(540)

(210) 477046

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 14.05.01, 14.05.12, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.
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(111) 308048
(220) 2017 09 29
(210) 477047
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) COMBIWAY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.11, 18.01.23, 07.01.08, 18.05.01,
18.05.03, 26.05.04, 26.05.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 308049
(220) 2017 09 29
(210) 477058
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) eROBOCZE SHOW
(510), (511) 35 organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prenumerata gazet [dla osób
trzecich], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, kształcenie praktyczne [pokazy], edukacja [nauczanie],
nauczanie, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów innych niż
reklamowe.
(111) 308050
(220) 2017 09 29
(210) 477060
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) LANGMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) eTutor FLIPPED BLENDED LEARNING
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych.
(111) 308051
(220) 2017 09 29
(210) 477085
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) COLTEX ROGALA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) COLTEX
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 słuchawki telefoniczne, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, urządzenia do komunikacji wewnętrz-
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nej, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, wideofony, 35 usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, 37 budownictwo, instalowanie i naprawa telefonów,
38 łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wypożyczanie
telefonów, wypożyczanie modemów, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi telefoniczne, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne].

(111) 308052
(220) 2017 10 02
(210) 477105
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) WYSOCKI NORBERT BTEC, Starachowice, PL.
(540) btec
(510), (511) 35 archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych
[usługi biurowe], 36 wycena budynków, wycena związana z projektowaniem budynków, 37 budowa fabryk, budowa fabryk na zamówienie, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa części
budynków, budowa boisk sportowych, budowa biur, budowa bloków
mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa hal
sportowych, budowa kompleksów biznesowych, budowa konstrukcji
inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji podziemnych, budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa
nieruchomości
mieszkalnych,
budowa
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów
inżynierii wodno-lądowej, budowa stropów, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), doradztwo inżynieryjne [budownictwo], dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, impregnacja
wodoodporna budynków podczas budowy, informacja budowlana,
konstrukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, nadzór budowlany, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzór budowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem konstrukcji,
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, sprężanie betonu, udzielanie informacji budowlanych,
udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków,
udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, udzielanie informacji związanych z odbudową budynków, usługi budowlane, usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budownictwa podziemnego wodno-lądowego, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi
doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze, informacyjne
i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi doradcze związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradztwa budowlanego, usługi
doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi rozbiórkowe, usługi zarządzania
budową, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie
centrów handlowych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie zakładów
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produkcyjnych, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków, 42 analiza zachowania konstrukcji budynków, analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, architektura, audyt energetyczny, badania dotyczące architektury, badania dotyczące budynków, badania dotyczące
projektowania, badania geologiczne działek budowlanych, badania
hydrologiczne, badania i opracowywanie projektów technicznych,
badania inżynieryjne, badania materiałowe, badania projektów inżynieryjnych, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki,
certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
doradztwo związane z pomiarami geologicznymi, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie raportów inżynieryjnych,
ekspertyzy w zakresie technologii, badania geologiczne, ekspertyzy
geologiczne, inspekcja budowlana [oględziny], inspekcja budynków
pod kątem istnienia pleśni, inżynieria (prace inżynieryjne), inżynieria
wodno-lądowa, projektowanie konstrukcyjne, kontrola jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości ukończonych budynków, kontrola kosztów budowy, nadzór i inspekcja techniczna, oceny techniczne związane z projektowaniem, oceny w dziedzinie technologii
wykonywane przez inżynierów, oględziny nieruchomości, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie projektów budowlanych,
opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, oszacowania w dziedzinie
technologii wykonywane przez inżynierów, planowanie budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, planowanie projektów technicznych, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie
[projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] sklepów,
planowanie [projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie]
biur, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] kuchni, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych
w obrębie miast, pomiary geodezyjne, pomiary inżynieryjne, pomiary
lub badania geologiczne, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie centrów handlowych, projektowanie domów,
projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie
budynków o kontrolowanym środowisku, projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie hal
wystawowych, projektowanie hoteli, projektowanie i planowanie
techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej,
projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych,
projektowanie monumentalnych budowli murowanych, projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie obiektów sportowych,
projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie
produktów inżynieryjnych, projektowanie przestrzeni biurowych,
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, projektowanie restauracji,
projektowanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie sklepów, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
projektowanie techniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie zewnętrznej części budynków, projekty architektoniczne
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, prowadzenie badań inżynierskich, prowadzenie badań [technicznych], przeglądy techniczne,
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przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów architektonicznych,
przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie rysunków technicznych, rysowanie konstrukcji, rysunek techniczny, sondowanie geologiczne
działek budowlanych, sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych,
sporządzanie planów domów, sporządzanie raportów dotyczących
planowania nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie raportów projektowych, sporządzanie raportów technicznych, sporządzanie rysunków technicznych, studium wykonalności
technicznej, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi doradcze
w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi doradcze związane z podaniami
o zabudowę terenu, usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi doradztwa
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradztwa
technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi inspekcji
budynków [oględziny], usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla
osób trzecich, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inżynieryjne
w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi kreślarskie,
usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi planowania [projektowania]
pubów, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] placówek
cateringowych, usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi planowania [projektowania] klubów, usługi planowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi pomiarów technicznych, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi
projektowania architektonicznego, usługi projektowania dotyczące
architektury, usługi projektowania obiektów biznesowych, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
sanitarnymi, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów
budowlanych, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi rysowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie badań technicznych,
usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji
technicznej, usługi w zakresie inspekcji domów [oględziny], usługi
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych,
usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi w zakresie rysunku
technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, wykonywanie pomiarów, zarządzanie
projektami architektonicznymi, projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną.
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(111) 308053
(220) 2017 10 02
(210) 477106
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) RAXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) NetGun.pl
(540)

(531) 23.03.01, 23.03.07, 27.05.01
(510), (511) 38 zapewnianie za pośrednictwem Internetu dostępu
do danych zawierających ogłoszenia sprzedaży, kupna, darowizny
lub zamiany sprzętu militarnego lub turystycznego bądź związanych
z tym usług.
(111) 308054
(220) 2017 10 02
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) RK ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RK ATHLETICS
(540)

(210) 477108

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność klubów sportowych, usługi w zakresie
organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów,
nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin
sportowych w tym lekkiej atletyki, organizowanie imprez sportowych i zawodów, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu
rekreacyjnego i sportowego, usługi w postaci organizacji wydarzeń
sportowych, usługi szkół-edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia
sportowe, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych i sportowych na świeżym powietrzu.
(111) 308055
(220) 2017 10 02
(210) 477113
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) Konsul
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze,
18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(111) 308056
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) RYDEL WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) MANUFAKTUS
(540)

(210) 477199

(531) 01.15.24, 26.01.03, 26.11.13, 27.05.05
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, 20 meble, ramki obrazów, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego. .
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(111) 308057
(220) 2017 10 03
(210) 477215
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) DARBAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów, PL.
(540) DARBAGOS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 6 wyroby metalowe, konstrukcje stalowe, 37 rozbiórka
budynków, kruszenie betonu, usługi w zakresie stabilizacji terenu
poprzez zagęszczenie, 39 transport, transport kontenerów, transport samochodowy, usługi wynajmu kontenerów na gruz, ładowanie
złomu, 40 obróbka (recykling) odpadów, recykling złomu, spawanie,
obróbka metali.
(111) 308058
(220) 2017 10 03
(210) 477219
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) BŁACHOWSKI MACIEJ, Kraków, PL.
(540) LAWENDZIAK
(510), (511) 3 mydła, olejki eteryczne, kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, sole zapachowe do kąpieli, płyn do kąpieli, żele pod prysznic.
(111) 308059
(220) 2017 10 03
(210) 477223
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) KORCZYK MARCIN, Nowy Sącz, PL.
(540) PAN TABLETKA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie wykładów, zapewnianie szkoleń online, usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.
(111) 308060
(220) 2017 10 03
(210) 477231
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) ELFON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) GREON
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], dzwonki [urządzenia
ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany wideo, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki, identyfikacyjne karty magnetyczne, instalacje elektryczne, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kamery termowizyjne, kamery wideo,
karty inteligentne [karty z układem scalonym], kodery magnetyczne,
kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery przenośne
[podręczne], korektory graficzne [urządzenia audio], mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nadajniki [telekomunikacja], nośniki
do rejestracji dźwięku, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększające, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, płytki
dla układów scalonych, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, przełączniki elektryczne, przyciski
do dzwonków, publikacje elektroniczne do pobrania, smartfony,
sprzęt komputerowy, tablety, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, tuby do głośników, układy scalone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do reje-
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strowania odległości, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
monitorujące, elektryczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wideofony, zamki elektryczne, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, komputerowe bazy danych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 budownictwo, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja
o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, konsultacje budowlane, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
nadzór budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, polerowanie
pojazdów, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje
rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie
on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo
na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne,
usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji o technologii
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komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 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, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], pisanie techniczne, powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 308061
(220) 2017 10 04
(210) 477264
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOKUS
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 308062
(220) 2017 10 04
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) EAST NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EAST NEWS
(540)

(210) 477269

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, 41 fotografia, 42 digitalizacja, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 308063
(220) 2017 10 04
(210) 477271
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) SABUDA ANNA FITDANCE, Wadowice, PL.
(540) Tenban
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 308064
(220) 2017 10 04
(210) 477277
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) BROCIEK SEBASTIAN BOCIAN CATERING, Warszawa, PL.
(540) BOCIAN CATERING
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.07, 09.03.13, 11.03.05, 09.07.19, 26.01.15
(510), (511) 43 usługi cateringowe i gastronomiczne.
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(111) 308065
(220) 2017 10 05
(210) 477316
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) TOORANK POLSKA
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.
(111) 308066
(220) 2017 10 06
(210) 477357
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) ZENTEX-PARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rogulewo, PL.
(540) LASKOWSKI
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(111) 308067
(220) 2017 10 06
(210) 477358
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) STERN ZUZANNA DECOCULTURE, STERN & CO, Poznań, PL.
(540) ROB-TECH
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia do spawania, formy [części
maszyn], frezarki, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszyny
odlewnicze i do formowania, mechanizmy sterownicze do maszyn
i silników, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, obrabiarki, roboty [maszyny], 9 instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe, lasery nie do celów medycznych, roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], urządzenia testujące inne niż do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, 37 budowa fabryk, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, 40 usługi spawalnicze, 42 badania
naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.
(111) 308068
(220) 2017 10 06
(210) 477361
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) DECOCULTURE ZUZANNA STERN, STERN & CO., Poznań, PL.
(540) DECOCULTURE
(510), (511) 20 dekoracje wiszące [ozdoby], kanapo-tapczany, kanapy, komody, konsole, kredensy, krzesła, ławy [meble], łóżka, meble,
meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, siedzenia metalowe, stoły, stoły metalowe, szafy zamykane, szezlongi, taborety, toaletki, wyroby stolarskie, 24 bielizna stołowa i pościelowa, pokrowce
i narzuty na meble, pokrycia na meble z tkanin, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia,
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie hotelami, 37 renowacja mebli, tapicerowanie mebli,
45 licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 308069
(220) 2017 10 06
(210) 477364
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) ZENTEX-PARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rogulewo, PL.
(540) LAZISE
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(111) 308070
(220) 2017 10 06
(210) 477366
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) STERN ZUZANNA DECOCULTURE, STERN & CO., Poznań, PL.
(540) EDUMENTORS
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, 38 udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przedszkola, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi eduka-
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cyjne świadczone przez szkoły, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 badania naukowe,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 45 licencjonowanie własności
intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, usługi serwisów społecznościowych
online, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 308071
(220) 2017 10 06
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) CZYSTA MICHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CZYSTA MICHA
(540)

(210) 477367

(531) 11.01.04, 21.03.13, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, catering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, bary szybkiej obsługi typu
snack-bary, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe,
usługi barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringowe,
usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność.
(111) 308072
(220) 2017 10 06
(210) 477380
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) Compagnie Gervais Danone, Paryż, FR.
(540) FANTASIA LUCKY
(510), (511) 29 produkty mleczne, desery mleczne, jogurty, jogurty
pitne, 30 produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 308073
(220) 2017 10 09
(210) 477412
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, PL.
(540) Goś
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 obróbka [przetwarzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].
(111) 308074
(220) 2017 10 09
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) MACIEJCZUK KAMIL KASKAM, Warszawa, PL.
(540) chata wariaTTa
(540)

(210) 477436

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 01.15.11, 07.01.19, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-food, bary
szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiarnie, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, udostępnianie opinii na temat restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji, kawiarni, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi przygotowywania dań na zamówienie i dostarczanie do domu.

(111) 308075
(220) 2017 10 09
(210) 477437
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) MACIEJCZUK KAMIL KASKAM, Warszawa, PL.
(540) chata wariaTTa
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-food, bary
szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiarnie, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, udostępnianie opinii na temat restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji, kawiarni, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi przygotowywania dań na zamówienie i dostarczanie do domu.
(111) 308076
(220) 2017 10 10
(210) 477455
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) GREŃ AGNIESZKA METRO-LAB, Żary, PL.
(540) METRO LAB
(510), (511) 9 aparaty elektryczne do pomiaru i kontroli elektrycznych i nieelektrycznych wielkości fizycznych zawierające się w klasie 9 takie jak: przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień,
manometry, barometry, multimetry, mierniki poziomu, mierniki
głębokości, mierniki przypływu, przetworniki wilgotności, wilgotnościomierze, przetworniki temperatury, termometry, wskaźniki
cyfrowe wartości prądu, sygnalizatory elektryczne progowe, regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe, sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki mocy i energii, wzmacniacze
pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia,
przetwornice elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia, czujniki przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterowników
mikroprocesorowych, 35 usługa zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów pozwalająca nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary u hurtownika i w sklepie wielobranżowym jak również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej aparatów elektrycznych
do pomiaru i kontroli elektrycznych i nieelektrycznych wielkości
fizycznych zawierających się w klasie 9 takich jak: przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień, manometry, barometry, multimetry, mierniki poziomu, mierniki głębokości, mierniki przypływu,
przetworniki wilgotności, wilgotnościomierze, przetworniki temperatury, termometry, wskaźniki cyfrowe wartości prądu, sygnalizatory
elektryczne progowe, regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe, sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki
mocy i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elektryczne, elektryczne
pulpity rozdzielcze, tensometryczne i piezokwarcowe czujniki masy,
czujniki ciśnienia, czujniki przemieszczeń, programy do maszyn
cyfrowych i sterowników mikroprocesorowych, 42 serwis sprzętu
pomiarowego, wzorcowanie, kalibracja sprzętu pomiarowego, badania techniczne układów i urządzeń pomiarowych, ekspertyzy inżynieryjne z zakresu miernictwa, programowanie maszyn cyfrowych
i komputerów, wzorcowanie (pomiary), wykonywanie pomiarów elementów i detali przemysłowych, badania z zakresu fizyki dotyczące
temperatury, wartości pH, ciśnienia, wilgotności, długości i kąta, badania w dziedzinie mechaniki, badania chemiczne w zakresie składu,
jakości, analizy chemiczne, badania chemiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, kontrola jakości, materiały testowe,
prace badawczo-rozwojowe, prowadzenie nadzoru nad przyrządami
pomiarowymi, wykonywanie audytów wewnętrznych.
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(111) 308077
(220) 2017 10 10
(210) 477458
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) KARTY KIS
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, karty jako drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe.

i komputerów, wzorcowanie (pomiary), wykonywanie pomiarów elementów i detali przemysłowych, badania z zakresu fizyki dotyczące
temperatury, wartości pH, ciśnienia, wilgotności, długości i kąta, badania w dziedzinie mechaniki, badania chemiczne w zakresie składu,
jakości, analizy chemiczne, badania chemiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, kontrola jakości, materiały testowe,
prace badawczo-rozwojowe, prowadzenie nadzoru nad przyrządami
pomiarowymi, wykonywanie audytów wewnętrznych.

(111) 308078
(220) 2017 10 10
(210) 477462
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) GRANIMEX WIĘCKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRANIMEX WIĘCKO
(540)

(111) 308080
(220) 2017 10 10
(210) 477469
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) WÓJCIK RENATA KWITNĄCE UMYSŁY. PRACOWNIA
TWÓRCZEGO ROZWOJU I EDUKACJI., Kłodzko, PL.
(540) EduLocki
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
sprzedaży kamienia, wyrobów z brązu, chemii do ochrony i pielęgnacji kamienia oraz narzędzi do obróbki kamienia.
(111) 308079
(220) 2017 10 10
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) GREŃ AGNIESZKA METRO-LAB, Żary, PL.
(540) METRO LAB
(540)

(111) 308081
(220) 2017 10 16
(210) 477751
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Śliwkobranie
(540)

(210) 477464

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.03.01, 26.03.12, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty elektryczne do pomiaru i kontroli elektrycznych i nieelektrycznych wielkości fizycznych zawierające się w klasie 9 takie jak: przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień,
manometry, barometry, multimetry, mierniki poziomu, mierniki
głębokości, mierniki przypływu, przetworniki wilgotności, wilgotnościomierze, przetworniki temperatury, termometry, wskaźniki
cyfrowe wartości prądu, sygnalizatory elektryczne progowe, regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki mocy i energii, wzmacniacze
pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia,
przetwornice elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia, czujniki przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterowników
mikroprocesorowych, 35 usługa zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów pozwalająca nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary u hurtownika i w sklepie wielobranżowym jak również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej aparatów elektrycznych
do pomiaru i kontroli elektrycznych i nieelektrycznych wielkości
fizycznych zawierających się w klasie 9 takich jak: przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień, manometry, barometry, multimetry, mierniki poziomu, mierniki głębokości, mierniki przypływu,
przetworniki wilgotności, wilgotnościomierze, przetworniki temperatury, termometry, wskaźniki cyfrowe wartości prądu, sygnalizatory
elektryczne progowe, regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe, sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki
mocy i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elektryczne, elektryczne
pulpity rozdzielcze, tensometryczne i piezokwarcowe czujniki masy,
czujniki ciśnienia, czujniki przemieszczeń, programy do maszyn
cyfrowych i sterowników mikroprocesorowych, 42 serwis sprzętu
pomiarowego, wzorcowanie, kalibracja sprzętu pomiarowego, badania techniczne układów i urządzeń pomiarowych, ekspertyzy inżynieryjne z zakresu miernictwa, programowanie maszyn cyfrowych

Kolor znaku: złoty, biały, granatowy, niebieski, fioletowy, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.25, 17.02.04, 05.03.13, 08.01.19
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
(111) 308082
(220) 2017 10 11
(210) 477556
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SUFKA
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 32 piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.
(111) 308083
(220) 2017 10 18
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmek, PL.
(540) KUNAGONE
(510), (511) 5 środki odstraszające zwierzęta.

(210) 477899

(111) 308084
(220) 2017 10 23
(210) 478129
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) GAELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klęczany, PL.
(540) Focus-led
(510), (511) 11 latarki LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], żarówki, żarówki oświetleniowe LED, 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: latarki LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], żarówki, żarówki
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oświetleniowe LED, 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) 308085
(220) 2017 10 26
(210) 478284
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Blizne
Łaszczyńskiego, PL.
(540) LO3VE
(510), (511) 3 aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, szampony
dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, zestawy kosmetyków.
(111) 308086
(220) 2017 10 27
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) SIEROTOWICZ PAWEŁ FHU, Kraków, PL.
(540) PSW POLSKIE SKŁADY WĘGLOWE
(540)

(210) 478347

(531) 18.01.15, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamiennego, brykiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte
w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy, promocji, marketingu
i zarządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki.
(111) 308087
(220) 2017 10 31
(210) 478529
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) LUBIŃSKI MARCIN ROBERT MOTO ARS, Szczecin, PL.
(540) MOTOARS
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
części zamiennych i artykułów i akcesoriów motoryzacyjnych, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży części zamiennych i artykułów i akcesoriów motoryzacyjnych, autokomis, sprzedaż internetowa części zamiennych, artykułów oraz akcesoriów motoryzacyjnych,
pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów
promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu.
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(111) 308088
(220) 2010 07 28
(210) 373447
(151) 2018 03 23
(441) 2010 11 08
(732) OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Nagawczyna, PL.
(540) femivit pms
(510), (511) 29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, produkty mleczne takie jak: mleko, jogurty, kefiry, sery, proteiny mleczne, serwatki,
napoje mleczne lub z przewagą mleka, 30 koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, 32 napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i minerałami, napoje serwatkowe, napoje
izotoniczne, napoje z soków owocowych, nektary owocowe, napoje
proteinowe, węglowodanowe, energetyczne.
(111) 308089
(220) 2010 09 20
(210) 375582
(151) 2018 02 26
(441) 2011 01 03
(732) IML INTERMAL JEANS Paweł Janerka, Wrocław, PL.
(540) IML
(510), (511) 25 odzież dżinsowa i sportowa, spodnie dżinsowe, kurtki
i bluzy dżinsowe, marynarki, spodenki, spódnice, sukienki, płaszcze,
kamizelki, nakrycia głowy, bielizna osobista, koszule, podkoszulki,
obuwie.
(111) 308090
(220) 2011 01 13
(210) 379964
(151) 2018 03 21
(441) 2011 04 26
(732) PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) RED 24’S C Caro
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały, żółty
(531) 24.01.05, 24.01.19, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 308091
(220) 2017 03 22
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) F(540)

(210) 469219

(531) 24.17.01, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.21
(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
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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, 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 promocji zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, usługi klinik medycznych,
lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek
rehabilitacji i rekonwalescencji.

(111) 308092
(220) 2017 04 03
(151) 2018 03 09
(441) 2017 08 16
(732) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ITMAGINATION
(540)

(210) 469893

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, elektroniczne bazy danych,
komputerowe bazy danych, programy komputerowe do zarządzania
sieciami, komputerowe oprogramowanie i programy użytkowe, aplikacje oprogramowania komputerowego, oprogramowanie zapisane
na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sieci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, komputery, urządzenia peryferyjne
do komputerów, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt komputerowy,
sprzęt serwerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy, urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu,
płyty (dyski) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt i przyrządy do nagrywania, przewodzenia, przesyłania i/lub odtwarzania
dźwięku i/lub obrazu, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualnej, publikacje elektroniczne,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, serwery w chmurze, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową, przez
domy sprzedaży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe, sklepy internetowe programów komputerowych i oprogramowania niezależ-
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nie od mediów rejestrujących i środków rozpowszechniania, aplikacji
oprogramowania komputerowego, programów użytkowych, oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, magnetycznych, cyfrowych
i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń peryferyjnych
do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, sprzętu i urządzeń
komputerowych, serwerowych, elektronicznych i/lub telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu sieciowego, urządzeń
do nagrywania, transmisji, reprodukcji dźwięku i obrazu, dysków z nagraniami, nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magnetycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu i przyrządów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, odtwarzania dźwięku,
obrazu, osprzętu do przetwarzania danych, części, akcesoriów i pojedynczych elementów wymienionych wyżej towarów, publikacji elektronicznych, elektronicznych baz danych, komputerowych baz danych, programów komputerowych do zarządzania sieciami,
doradztwo biznesowe w zakresie administrowania technologią informacyjną, analizy biznesowe, usługi zarządzania bazami danych,
przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, sortowanie i edycja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja
informacji do komputerowych baz danych, kompilacja danych matematycznych lub statystycznych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie, przechowywanie baz danych i zarządzanie nimi,
udostępnianie danych biznesowych, zarządzanie informacjami-bazami danych, gromadzenie danych, weryfikacja przetwarzania danych,
skomputeryzowana weryfikacja danych, analiza danych biznesowych,
komputerowe przetwarzanie danych, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie baz danych, usługi
przetwarzania danych on-line, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność biznesowa
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, doradztwo
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, informacja o działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych, gospodarczych, handlowych on-line, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji o usługach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, badanie
rynku, analizy rynkowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów
IT, outsourcing zespołów projektowych-Team Leasing, outsourcing
działów i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, doradztwo podatkowe, księgowość, rachunkowość, analiza kosztów, outsourcing procesów biznesowych, audyt
przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w mediach elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposażenia
biurowego, public relations, usługi doradztwa biznesowego, w tym
związane z użytkowaniem i stosowaniem programów, oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe za pomocą nośników reklamowych
w dowolnej postaci, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie
wymienionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi
gromadzenia i przesyłania danych, usługi transmisji danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, udostępnianie
usług wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiadomości
on-line, wspomagane komputerowe przesyłanie wiadomości, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, międzynarodowy
transfer danych, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audiowizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci
multimedialnych, elektroniczne przesyłanie danych, informacji, obra-
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zów, zdjęć, ilustracji przez światową sieć komputerową, przesyłanie
danych za pośrednictwem telekomunikacji, dostarczanie wiadomości
i danych w drodze transmisji elektronicznej, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie wymienionych usług, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenie, działalność szkoleniowa wspomagająca edukację, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w sieci Internet, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, publikacje multimedialne, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające proces
kształcenia, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych,
także w zakresie komputerowego software i hardware, produktów software wykorzystywanych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budżetowaniu, zarządzaniu finansami, działalności usługowej,
a także stosowania programów oraz zintegrowanych systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego do zarządzania
przedsiębiorstwami, aplikacjami biznesowymi, bazami danych, siecią
informatyczną, administrowania platformami analityczno-raportującymi, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem,
sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wymienione usługi świadczone między innymi przez Internet,
sieć www i/lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych i/lub sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, usługi informatyczne, programowanie, projektowanie i tworzenie oprogramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, aplikacji użytkowych, uaktualnianie, opracowywanie,
wypożyczanie oprogramowania, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie baz danych, w tym analitycznych,
raportowych, usługi informatyczne w zakresie optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji procesów biznesowych, projektowanie
i tworzenie oprogramowania wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, tworzenie oprogramowania związanego z projektowaniem modeli biznesowych, projektowanie hurtowni danych, datacenter jako usługa, tworzenie procesów integracji danych (ETL), instalacja
i konfiguracja platform analityczno-raportującej, projektowanie, instalacja i konfiguracja hurtowni danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie platformami analityczno-raportującymi, administrowanie i optymalizacja hurtowniami
danych, doradztwo w zakresie platform analityczno raportujących,
hurtowni danych i procesów integracji danych (ETL), usługi informatyczne oraz oprogramowanie w zakresie Business lntelligence,
w szczególności w dziedzinie sprzedaży, logistyki, budżetowania, zarządzania finansami, wdrażanie oraz stosowanie systemów Business
Intelligence opartych o hurtownie danych, data warehouse, systemów
analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji, modelowania
i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, projektowanie
oprogramowania wspierającego zarządzanie, usprawnianie procesów
analizy informacji i podejmowania decyzji, tworzenie oprogramowania i systemów oraz realizacja projektów związanych z analityką biznesową, zarządzaniem danymi, przekształcaniem danych w informacje,
tworzeniem raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL
(Extraction Transformation Loading), rozwiązań ładowania hurtowni
danych oraz transformacji danych z heterogenicznych źródeł danych,
projektowanie i tworzenie hurtowni danych, w tym systemów agregujących dane transakcyjne z różnych systemów, projektowanie i tworzenie systemów analitycznych (OLAP-On-line Analytical Processing),
w tym rozwiązań do wielowymiarowej analizy danych, projektowanie
i tworzenie rozwiązań Data Mining, systemów predykcji oraz drążenia
danych wspomagających proces podejmowania decyzji w oparciu
o algorytmy, a także drzewa decyzyjne, sieci neuronowe czy szeregi
czasowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania dotyczącego
procesów biznesowych, w tym oprogramowania dedykowanego,
a także wspierającego i optymalizującgo procesy biznesowe, integracja danych jako usługa, w tym łączenie oraz integracja systemów (ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-Customer Relattonship Management, BI-Business Intelligence) w oparciu o różne technologie oraz
struktury danych, rozwiązania B2B oparte o Service Oriented Architecture-implementowanie rozwiązań EDI (Electronic Data lnterchange),
ECS (Enterprise Connectivity Solutions) jako usługa, integrowanie he-
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terogeniczne rozwiązań informatycznych wykorzystując Web Services
oraz architekturę SOA Service Oriented Architecture jako usługa, projektowanie i tworzenie oprogramowania i systemów wspierających
zarządzanie projektami, zasobami oraz budżetem-Enterprise Project
Management, tworzenie oprogramowania w zakresie projektowania,
optymalizacji i budowy procesów biznesowych, a także wniosków
urlopowych, integracji zewnętrznych aplikacji i wielu źródeł danych-SharePoint, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania
w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, systemów
opracowania danych i sieci komputerowych, usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, monitorowania, administracji i zarządzania
publicznego i prywatnego cloud computing, chmura obliczeniowa
(Cloud Computing) w modelu oprogramowanie jako usługa, platforma jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi sieciowe: tworzenie
Wirtualnych Sieci Prywatnych ( VPN ), audyt informatyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie
skomputeryzowanych informacji do wykorzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostarczanie dedykowanych rozwiązań IT,
doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwienie tymczasowego
użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie jako usługa SaaS, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, rozwój i wdrażanie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, usługi hurtowni danych, składowanie danych, opracowywanie i wynajem systemów przechowywania
danych, kompilacja programów do przetwarzania danych, usługi w zakresie technologii informatycznych, komputerowych i systemów aplikacyjnych, planowanie i projektowanie sieci komputerowych, platform produkcyjnych, usługi w zakresie oprogramowania, sprzętu
komputerowego i sieci komputerowych, usługi w zakresie wirtualnej
infrastruktury, serwerów, pamięci masowej, sieci komputerowych,
usługi informatyczne w zakresie fizycznej infrastruktury, administrowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtualną i fizyczną infrastrukturą
informatyczną, serwerami, siecią komputerową, usługi wirtualizacji
rozwiązań IT, audyt usług oraz rozwiązań informatycznych, doradztwo
dotyczące systemów oraz infrastruktury IT, zarządzanie projektami IT,
usługi zarządzania serwerami, IT consulting, wynajem i dzierżawa
komputerów, zarządzanie urządzeniami informatycznymi, usługi
wsparcia architektonicznego IT, usługi wsparcia technicznego dla infrastruktury wirtualnej i fizycznej, usługi związane z integracją oprogramowania, w tym automatyzujące poszczególne funkcje gospodarcze przedsiębiorstw, dostawa usług aplikacyjnych (Application Service
Provider-ASP), udostępnianie oprogramowania pośredniczącego
do opracowywania aplikacji, projektowanie oprogramowania zarządzającego systemami komputerowymi, zdalne monitorowanie systemami komputerowymi, opracowywanie projektów technicznych, wypożyczanie serwerów, wypożyczanie komputerów, utrzymywanie,
tworzenie, administrowanie i zarządzanie stronami internetowymi,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego, usługi consultingowe w zakresie informatyki, udostępnianie zasobów serwerów, hosting serwerów
i aplikacji, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne, powielanie oprogramowania komputerowego, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie systemów komputerowych,
oprogramowania komputerowego, sporządzania, zastosowania programów komputerowych, oprzyrządowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci i cyfrowych systemów telekomunikacyjnych dla sieci publicznych i prywatnych, projektowanie
komputerowych baz danych, usługi informatyka, usługi administratora systemów informatycznych, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwerów, sieci komputerowe, doradztwo w zakresie informatyki,
zarządzanie stronami internetowymi, badania oraz usługi naukowe,
techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi ba-
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dawcze, badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych, usługi specjalistycznego projektowania, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy
w zakresie informatyki i systemów komputerowych, programowanie
komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, eksploracja danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie
oprogramowania bazy danych, konfiguracja sieci komputerowych
za pomocą oprogramowania, wymienione usługi świadczone między
innymi przez Internet, sieć www, a także za pośrednictwem urządzeń
mobilnych, sieci łącznościowe, doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie wymienionych usług.

(111) 308093
(220) 2017 04 07
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) WALKOWSKA ALFREDA, Legnica, PL.
(540) hildegarda
(540)

(210) 470170

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały piśmienne i biurowe,
afisze i plakaty z papieru i kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, bloczki do pisania, bloki do pisania, broszury, czasopisma
(periodyki), drukowane publikacje, etykiety papierowe, etykiety
adresowe, etykiety papierowe do ścierania na mokro, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety wysyłkowe, etykiety
z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, kalendarze, książki, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały amortyzujące lub wyściełające
wykonany z papieru używane jako opakowania, nieprzepuszczalne
opakowania z papieru, opakowania kartonowe, opakowania książek, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opakowania
na prezenty z tworzyw sztucznych, szczelne opakowania z tektury,
drukowane materiały opakowaniowe z tektury, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, materiały opakowaniowe amortyzujące
do wyściełania z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z substytutów papieru, materiały opakowaniowe wykonane
z papieru z recyklingu, naklejki adresowe, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), przyrządy do pisania, publikacje drukowane, szyldy
z papieru lub z kartonu, taśma klejąca (materiały piśmienne), torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, zakładki
do książek, wydruki graficzne, gazety, 30 mąka i produkty zbożowe
przeznaczone dla ludzi, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi,
makarony, przyprawy, napary, inne niż do celów leczniczych, herbata, chleb, wyroby cukiernicze, 35 marketing, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej,
prace biurowe, świadczenie sprzedaży detalicznej w następujących
branżach: spożywczej, przemysłowej, wydawniczej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi towarami: odzież i dodatki
odzieżowe, piwo, kawa, herbaty, biżuteria, tkaniny, produkty dietetyczne, materiały papiernicze, wyposażenie domu, zastawa domowa, przybory kuchenne, wyroby piekarnicze, środki spożywcze,
napoje bezalkoholowe, sprzęt do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym w związku z następującymi towarami: napoje bezalkoholowe, artykułu spożywcze, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z artkułami spożywczymi, usługi detalicznych domów handlowych
związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania odmowego, narzędzi ręcznych,
produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świadczenie sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produktami: mąka i produkty zbożowe przeznaczone dla ludzi,
zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, świadczenie sprzedaży
hurtowej w następujących branżach: spożywczej, przemysłowej,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi towarami:
kawa, herbaty, biżuteria, produkty dietetyczne, wyroby piekarnicze,
środki spożywcze, napoje bezalkoholowe, sprzęt do przyrządzania
żywności, świadczenie sprzedaży za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w następujących branżach: spożywczej, przemysłowej, wydawniczej, świadczenie sprzedaży przez strony internetowe
w następujących branżach: spożywczej, przemysłowej, wydaw-
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niczej, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi i napojami
bezalkoholowymi, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, teksty (tworzenie reklamowych
i sponsorowanych), uaktualnianie materiałów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie książek, publikowanie tekstów, seminaria (organizowanie i prowadzenie), teksty (pisanie) inne
niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie tekstów do publikacji, tłumaczenia.

(111) 308094
(220) 2017 04 10
(210) 470274
(151) 2018 03 08
(441) 2017 08 07
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Cookie PLACE
(540)

Kolor znaku: biały, szary, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 30 biszkopty, herbatniki, pierniki, ciastka, ciasta, wafelki,
rurki waflowe, precle z cukrem i cynamonem, wyroby cukiernicze.
(111) 308095
(220) 2017 04 19
(210) 470653
(151) 2018 03 08
(441) 2017 08 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) dropingo
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, żele do wybielania zębów,
maści kosmetyczne.
(111) 308096
(220) 2017 04 19
(151) 2018 03 07
(441) 2017 08 16
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) sympatia
(540)

(210) 470676

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, fioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku,
pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura
do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły
ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty,
afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy
geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób
trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie:
sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów
komputerowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach
komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów
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reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, usługi
reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji komputerowych
baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub
obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych
w systemie on-line, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania,
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej
i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi,
usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie
administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie
odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych
w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji,
45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności intelektualnej,
usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 308097
(220) 2017 04 19
(210) 470680
(151) 2018 03 07
(441) 2017 08 16
(732) Uesugi Transporting Machinery MFG Co., Ltd, Osaka, JP.
(540) PRESTAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 wózki transportowe platformowe, taczki i wózki napędzane siłą ludzką, wozy, wózki.
(111) 308098
(220) 2017 04 20
(151) 2018 03 07
(441) 2017 08 16
(732) DMOWSKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) HALLO PIZZA Hallo Pizza

(210) 470710

2719

(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, brązowy, jasnobrązowy, czerwony,
ciemnoczerwony, żółty, ciemnożółty, jasnoczerwony, szary,
czarny, jasnozielony, zielony, pomarańczowy
(531) 08.07.04, 16.01.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracji, usługi kateringowe,
rezerwacja stolików w restauracjach, organizacja przyjąć [miejsca],
organizacja przyjęć [żywność i napoje], udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy, spotkania.
(111) 308099
(220) 2017 04 20
(210) 470725
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, Kraków, PL.
(540) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”
(510), (511) 41 porady z zakresu edukacji i kształcenia-doradztwo
zawodowe, edukacja, instruktaże, nauczanie, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji i wypoczynku, klubowe usługi (rozrywka lub nauczanie), kluby zdrowia,
usługi w zakresie poprawiania kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie prowadzenie i obsługa kongresów,
organizowanie prowadzenie i obsługa konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów, organizowanie,
prowadzenie i obsługa sympozjów, organizowanie, prowadzenie
i obsługa zjazdów, organizowanie, prowadzenie i obsługa seminariów, organizowanie prowadzenie i obsługa loterii, pokazy kształcenia praktycznego, organizowanie wystaw w muzeach (usługi z tym
związane), planowanie i organizowanie przyjęć (kultura i rozrywka), organizowanie spektakli – impresariat, organizowanie wystaw
w dziedzinie kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień teatralnych, realizowanie i wystawianie spektakli,
widowiska rozrywkowe i scenicznych, realizacja i wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi związane
z planowaniem, organizacja i obsługą wakacyjnych obozów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych,
usługi rozrywkowe, usługi w zakresie organizowania wycieczek edukacyjno-sportowo-wypoczynkowych [rozrywka], usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych.
(111) 308100
(220) 2017 04 24
(210) 470856
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
W GLIWICACH, Gliwice, PL.
(540) HOTEL GLIWICE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

2720
(111) 308101
(220) 2017 04 25
(151) 2018 02 16
(441) 2017 09 11
(732) MUSIC & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) music &amp; more
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 470929

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie obejmującym sprzedaż i wynajem
instrumentów muzycznych, części zamiennych i akcesoriów, urządzeń i narzędzi do instrumentów muzycznych, kabli i przewodów
do instrumentów muzycznych, 41 usługi w zakresie prowadzenia
szkół muzycznych, edukacji i kształcenia, organizowania i prowadzenie seminariów muzycznych, instruktażu i nauki gry na instrumentach muzycznych, organizowanie zawodów w celach edukacyjnych
lub rozrywkowych, usługi rozrywkowe.
(111) 308102
(220) 2017 05 29
(210) 472242
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) STAN NIELIMITOWANY DOM Wi-Fi
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, szary
(531) 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych
informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy; usługi świadczone w systemie online: usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj. aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 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, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, 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, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej; usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
telekomunikacyjne; usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe; usługi w zakresie
sieci telekomunikacji komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych; usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych;
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług; przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
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za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego; przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu; dostarczanie
pakietów informacji.

(111) 308103
(220) 2017 06 12
(210) 472807
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 18
(732) GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE TELKOM-TELMOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) imore
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy obsługiwane elektrycznie lub
elektronicznie do obróbki, zapisu, przesyłania, rozpowszechniania,
odbierania danych związanych z automatyzacją i zarządzaniem gospodarstwem domowym oraz ze sprzętem domowym, interfejsy
do gospodarstwa domowego, urządzenia elektryczne lub elektroniczne do zdalnego zarządzania funkcjami domowymi w sprzętach
domowych i/lub w budynku, w szczególności za pośrednictwem sieci
komunikacyjnej typu internet oraz telekomunikacji, w tym telefonów
komórkowych, umożliwiające instalację, konfigurację, zarządzanie,
sterowanie i nadzór w zakresie funkcji i aplikacji domowych – za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń przenośnych w zakresie urządzeń do automatycznego sterowania i/lub poruszania zasłonami, storami, mechanizmami otwierania
drzwi, zamkami, drzwiami, portalami i innymi systemami dostępu,
oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, jak również
do zarządzania systemami bezpieczeństwa, urządzeniami kontroli
dostępu, nadzoru, alarmowymi, przeciwpożarowymi, urządzeniami
do pomiaru jakości powietrza, czujnikami elektrycznymi (urządzeniami elektronicznymi do kontroli zasilania w energię urządzeń elektrycznych) i/lub licznikami zużycia gazu, elektryczności, ogrzewania
lub energii innego rodzaju, automatycznymi zraszaczami, urządzeniami do pomiaru zużycia wody, oprogramowanie komputerowe
do nadzorowania i automatyzacji wymienionych aplikacji elektrycznych, elektronicznych i/lub informatycznych oraz do zarządzania
nimi, serwery do aplikacji domowych umożliwiające odbieranie
i przesyłanie poleceń zdalnego sterowania, jak również obsługę magazynowania danych, modemy do centrali automatyki domowej,
przyłącza do sieci informatycznej lub sieci automatyki domowej, terminale telekomunikacyjne do automatyzacji i kontroli gospodarstwa
domowego i urządzeń w gospodarstwie domowym, komputerowe
urządzenia nadawczo-odbiorcze do łączności w systemach domowych, elektroniczne stacje dokujące i elektroniczne tablety cyfrowe
służące do automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz do zarządzania nimi, terminale cyfrowe do budynków
usługowych i mieszkalnych umożliwiające przesyłanie, odbieranie
i dekodowanie danych, przenośne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego odbioru i/lub przesyłania danych w celu automatyzacji i zdalnej kontroli gospodarstwa domowego i urządzeń w gospodarstwie domowym, broszury, przewodniki i instrukcje obsługi
w formie elektronicznej dotyczące automatyzacji gospodarstwa domowego, karty do kontroli dostępu, identyfikacji i uwierzytelniania,
magnetyczne lub kodowane, czujniki obecności, czujniki wiatru,
czujniki oświetlenia wnętrza, czujniki nasłonecznienia, czujniki temperatury, czujniki deszczu, czujniki śniegu do elektrycznych urządzeń sterujących oświetleniem lub alarmem, roletami, okiennicami
lub ogrzewaniem, wykrywacze dymu, wideofony, termostaty, monitorujące wideokamery, wtyczki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, syreny, urządzenia do identyfikacji elektronicznej wspomagane technikami identyfikacji biometrycznej, urządzenia
do rozpoznawania biometrycznego, wizualnego i głosowego osób,
akumulatory, w tym akumulatory elektryczne i akumulatory do wielokrotnego ładowania, znaki świetlne bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne, sygnalizacja świetlna, elektryczna i elektroniczna aparatura
oraz instalacje elektryczne dla celów bezpieczeństwa i kontroli dostępu, zamki elektryczne i elektroniczne, urządzenia i przyrządy obsługiwane elektrycznie i elektroniczne do kontroli, sygnalizacji i po-
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miaru w systemach do przetwarzania danych elektrycznych
i elektronicznych oraz na nośnikach danych, w kasach rejestrujących,
automatach na banknoty, monety, karty magnetyczne, karty z chipem lub kary bankomatowe, w celu kontroli dostępu do stref o dostępie ograniczonym lub stref parkingowych, zakodowane karty magnetyczne, do dokonywania przedpłat, kontroli dostępu, tożsamości,
do identyfikacji, 38 usługi w zakresie dostępu do stron i portali informatycznych do zdalnego zarządzania umożliwiającego instalację,
konfigurację, sterowanie, zarządzanie, monitorowanie, za pomocą
komputera, tabletu lub telefonu komórkowego i innych urządzeń
przenośnych, funkcji i aplikacji automatyki domowej do mechanizmów automatycznych i/lub napędowych do okiennic, rolet, otworów okiennych, zamków, drzwi, bram i innych systemów dostępu,
oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, do sterowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa, kontroli dostępu, nadzoru
i urządzeniami alarmowymi, urządzeniami służącymi do wykrywania
pożaru w mieszkaniu/domu i/lub budynkach, do urządzeń zarządzających zaopatrzeniem w energię elektryczną i/lub zużyciem gazu,
energii elektrycznej, ciepła lub innego rodzaju energii, usługi przesyłania informacji, wiadomości i obrazów za pomocą komputera, drogą
satelitarną, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym telefonów komórkowych, sieci teleinformatycznych i sieci komunikacyjnych typu Internet, poprzez bramy sieciowe komunikacji radiowej, takie jak modemy lub bramy sieciowe pomiędzy protokołami
komunikacyjnymi i/lub innymi interfejsami komunikacyjnymi
do urządzeń i instalacji do zdalnego sterowania mechanizmami automatycznymi i/lub napędowymi do okiennic, rolet, otworów okiennych, zamków, drzwi, bram i innych systemów dostępu, oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, do sterowania i zarządzania
systemami bezpieczeństwa, kontroli dostępu, nadzoru i urządzeniami alarmowymi, urządzeniami służącymi do wykrywania pożaru
w mieszkaniu/domu i/lub budynkach, do urządzeń zarządzających
zaopatrzeniem w energię elektryczną i/lub zużyciem gazu, energii
elektrycznej, ciepła lub innego rodzaju energii, automatycznymi zraszaczami, usługi udostępniania użytkownikom forów dyskusyjnych
w internecie, usługi telekomunikacyjne w zakresie automatyzacji
mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania
nimi, usługi zapewniania dostępu do sieci bezprzewodowej, światowej sieci komunikacyjnej (typu Internet) lub sieci komunikacyjnej
o dostępie prywatnym lub zastrzeżonym (typu intranet) w zakresie
automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu
oraz zarządzania nimi, usługi w zakresie komunikacji pomiędzy terminalami komputerowymi w celu automatyzacji mieszkania/domu
i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usługi wynajmowania urządzeń telekomunikacyjnych i dekoderów cyfrowych
w zakresie mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji
mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania
nimi, usługi wynajmowania modemów, cyfrowych terminali komunikacyjnych w zakresie mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz
zarządzania nimi, usługi udzielania pomocy w przypadku awarii produktu lub usługi telekomunikacyjnej, mianowicie wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi,
42 usługi wynajmu urządzeń do nagrywania, reprodukcji i przetwarzania informacji tekstowych, danych, dźwięków, obrazów, obrazów
animowanych, głównych serwerów bazy danych (oprogramowanie
komputerowe), urządzeń przenośnych w zakresie automatyzacji
mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania
nimi, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, zabezpieczonej poczty elektronicznej w zakresie mechanizmów napędowych
do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia
mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, doradztwo i ekspertyzy
techniczne w zakresie automatyki domowej, usługi doradztwa (pomoc techniczna) w dziedzinie systemów informatycznych w zakresie
mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi,
usługi zdalnego zarządzania komputerowymi danymi w zakresie
mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi,
usługi informatyczne umożliwiające zdalny dostęp do usług telekomunikacyjnych w zakresie mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/
domu oraz zarządzania nimi, konwersja danych i programów informatycznych (inna niż konwersja fizyczna) w zakresie automatyki do-
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mowej, konwersja dokumentów z nośnika fizycznego na nośnik elektroniczny w zakresie automatyki domowej, techniczne usługi
informatyczne w zakresie instalacji sieci automatyki domowej
w mieszkaniu/domu.

(111) 308104
(220) 2017 06 12
(210) 472808
(151) 2018 02 02
(441) 2017 08 28
(732) GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE TELKOM-TELMOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) imore
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 07.01.08, 07.01.24, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy obsługiwane elektrycznie lub
elektronicznie do obróbki, zapisu, przesyłania, rozpowszechniania,
odbierania danych związanych z automatyzacją i zarządzaniem gospodarstwem domowym oraz ze sprzętem domowym, interfejsy
do gospodarstwa domowego, urządzenia elektryczne lub elektroniczne do zdalnego zarządzania funkcjami domowymi w sprzętach domowych i/lub w budynku, w szczególności za pośrednictwem sieci komunikacyjnej typu internet oraz telekomunikacji, w tym telefonów
komórkowych, umożliwiające instalację, konfigurację, zarządzanie,
sterowanie i nadzór w zakresie funkcji i aplikacji domowych – za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń przenośnych w zakresie urządzeń do automatycznego sterowania i/lub poruszania zasłonami, storami, mechanizmami otwierania
drzwi, zamkami, drzwiami, portalami i innymi systemami dostępu,
oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, jak również
do zarządzania systemami bezpieczeństwa, urządzeniami kontroli
dostępu, nadzoru, alarmowymi, przeciwpożarowymi, urządzeniami
do pomiaru jakości powietrza, czujnikami elektrycznymi (urządzeniami elektronicznymi do kontroli zasilania w energię urządzeń elektrycznych) i/lub licznikami zużycia gazu, elektryczności, ogrzewania
lub energii innego rodzaju, automatycznymi zraszaczami, urządzeniami do pomiaru zużycia wody, oprogramowanie komputerowe
do nadzorowania i automatyzacji wymienionych aplikacji elektrycznych, elektronicznych i/lub informatycznych oraz do zarządzania
nimi, serwery do aplikacji domowych umożliwiające odbieranie
i przesyłanie poleceń zdalnego sterowania, jak również obsługę magazynowania danych, modemy do centrali automatyki domowej,
przyłącza do sieci informatycznej lub sieci automatyki domowej, terminale telekomunikacyjne do automatyzacji i kontroli gospodarstwa
domowego i urządzeń w gospodarstwie domowym, komputerowe
urządzenia nadawczo-odbiorcze do łączności w systemach domowych, elektroniczne stacje dokujące i elektroniczne tablety cyfrowe
służące do automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz do zarządzania nimi, terminale cyfrowe do budynków
usługowych i mieszkalnych umożliwiające przesyłanie, odbieranie
i dekodowanie danych, przenośne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego odbioru i/lub przesyłania danych w celu automatyzacji i zdalnej kontroli gospodarstwa domowego i urządzeń w gospodarstwie domowym, broszury, przewodniki i instrukcje obsługi
w formie elektronicznej dotyczące automatyzacji gospodarstwa domowego, karty do kontroli dostępu, identyfikacji i uwierzytelniania,
magnetyczne lub kodowane, czujniki obecności, czujniki wiatru,
czujniki oświetlenia wnętrza, czujniki nasłonecznienia, czujniki temperatury, czujniki deszczu, czujniki śniegu do elektrycznych urządzeń sterujących oświetleniem lub alarmem, roletami, okiennicami
lub ogrzewaniem, wykrywacze dymu, wideofony, termostaty, monitorujące wideokamery, wtyczki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, syreny, urządzenia do identyfikacji elektronicznej wspomagane technikami identyfikacji biometrycznej, urządzenia
do rozpoznawania biometrycznego, wizualnego i głosowego osób,
akumulatory, w tym akumulatory elektryczne i akumulatory do wielokrotnego ładowania, znaki świetlne bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne, sygnalizacja świetlna, elektryczna i elektroniczna aparatura
oraz instalacje elektryczne dla celów bezpieczeństwa i kontroli dostępu, zamki elektryczne i elektroniczne, urządzenia i przyrządy obsługiwane elektrycznie i elektroniczne do kontroli, sygnalizacji i pomiaru w systemach do przetwarzania danych elektrycznych
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i elektronicznych oraz na nośnikach danych, w kasach rejestrujących,
automatach na banknoty, monety, karty magnetyczne, karty z chipem lub kary bankomatowe, w celu kontroli dostępu do stref o dostępie ograniczonym lub stref parkingowych, zakodowane karty magnetyczne, do dokonywania przedpłat, kontroli dostępu, tożsamości,
do identyfikacji, 38 usługi w zakresie dostępu do stron i portali informatycznych do zdalnego zarządzania umożliwiającego instalację,
konfigurację, sterowanie, zarządzanie, monitorowanie, za pomocą
komputera, tabletu lub telefonu komórkowego i innych urządzeń
przenośnych, funkcji i aplikacji automatyki domowej do mechanizmów automatycznych i/lub napędowych do okiennic, rolet, otworów okiennych, zamków, drzwi, bram i innych systemów dostępu,
oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, do sterowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa, kontroli dostępu, nadzoru
i urządzeniami alarmowymi, urządzeniami służącymi do wykrywania
pożaru w mieszkaniu/domu i/lub budynkach, do urządzeń zarządzających zaopatrzeniem w energię elektryczną i/lub zużyciem gazu,
energii elektrycznej, ciepła lub innego rodzaju energii, usługi przesyłania informacji, wiadomości i obrazów za pomocą komputera, drogą
satelitarną, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym telefonów komórkowych, sieci teleinformatycznych i sieci komunikacyjnych typu internet, poprzez bramy sieciowe komunikacji radiowej, takie jak modemy lub bramy sieciowe pomiędzy protokołami
komunikacyjnymi i/lub innymi interfejsami komunikacyjnymi
do urządzeń i instalacji do zdalnego sterowania mechanizmami automatycznymi i/lub napędowymi do okiennic, rolet, otworów okiennych, zamków, drzwi, bram i innych systemów dostępu, oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, do sterowania i zarządzania
systemami bezpieczeństwa, kontroli dostępu, nadzoru i urządzeniami alarmowymi, urządzeniami służącymi do wykrywania pożaru
w mieszkaniu/domu i/lub budynkach, do urządzeń zarządzających
zaopatrzeniem w energię elektryczną i/lub zużyciem gazu, energii
elektrycznej, ciepła lub innego rodzaju energii, automatycznymi zraszaczami, usługi udostępniania użytkownikom forów dyskusyjnych
w internecie, usługi telekomunikacyjne w zakresie automatyzacji
mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania
nimi, usługi zapewniania dostępu do sieci bezprzewodowej, światowej sieci komunikacyjnej (typu internet) lub sieci komunikacyjnej
o dostępie prywatnym lub zastrzeżonym (typu intranet) w zakresie
automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu
oraz zarządzania nimi, usługi w zakresie komunikacji pomiędzy terminalami komputerowymi w celu automatyzacji mieszkania/domu
i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usługi wynajmowania urządzeń telekomunikacyjnych i dekoderów cyfrowych
w zakresie mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji
mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania
nimi, usługi wynajmowania modemów, cyfrowych terminali komunikacyjnych w zakresie mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz
zarządzania nimi, usługi udzielania pomocy w przypadku awarii produktu lub usługi telekomunikacyjnej, mianowicie wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi,
42 usługi wynajmu urządzeń do nagrywania, reprodukcji i przetwarzania informacji tekstowych, danych, dźwięków, obrazów, obrazów
animowanych, głównych serwerów bazy danych (oprogramowanie
komputerowe), urządzeń przenośnych w zakresie automatyzacji
mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania
nimi, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, zabezpieczonej poczty elektronicznej w zakresie mechanizmów napędowych
do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia
mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, doradztwo i ekspertyzy
techniczne w zakresie automatyki domowej, usługi doradztwa (pomoc techniczna) w dziedzinie systemów informatycznych w zakresie
mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi,
usługi zdalnego zarządzania komputerowymi danymi w zakresie
mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi,
usługi informatyczne umożliwiające zdalny dostęp do usług telekomunikacyjnych w zakresie mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/
domu oraz zarządzania nimi, konwersja danych i programów informatycznych (inna niż konwersja fizyczna) w zakresie automatyki domowej, konwersja dokumentów z nośnika fizycznego na nośnik elek-
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troniczny w zakresie automatyki domowej, techniczne usługi
informatyczne w zakresie instalacji sieci automatyki domowej
w mieszkaniu/domu.

(111) 308105
(220) 2017 06 14
(210) 472928
(151) 2018 02 15
(441) 2017 09 18
(732) JANKOWIAK ARTUR DZIEDZICTWO WINA, CORTADO, Poznań, PL.
(540) DZIEDZICTWO WINA
(540)

(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, informacja marketingowa, usługi
marketingu towarów i usług osób trzecich oferowanie próbek produktów, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, outsourcing, prezentacje towarów, promowanie towarów i usług osób
trzecich, publikacja treści reklamowych, reklama towarów i usług
sprzedawców, testowanie marki, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, usługi informacji handlowej
w zakresie wina, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi marketingu bezpośredniego, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi w zakresie oceny marki, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, pośrednictwo w zakupie
wina, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, prowadzenie warsztatów,
organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, 43 usługi doradców w zakresie
win, usługi degustacji win, konsultacje w zakresie win, spersonalizowane usługi doradztwa w zakresie wyboru win na przyjęcia weselne, również za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej (doboru wina), udzielanie informacji w zakresie doboru wina.
(111) 308106
(220) 2017 06 26
(210) 473351
(151) 2018 03 28
(441) 2017 11 27
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLONIA-STAL ŚWIDNICA,
Świdnica, PL.
(540) MKS POLONIA STAL ŚWIDNICA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 21.03.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, albumy, plakaty, kartki pocztowe, druki, kalendarze, torby z papieru, papierowe chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, przybory do pisania, karty okolicznościowe i karty
wstępu na zawody sportowe, podstawki do piwa, broszury, wyroby
z kartonu w postaci opakowań, etykiet, szyldów, plakatów, banerów
wystawowych, podstawek, afiszy, katalogi reklamowe, podręczniki instruktażowe o tematyce sportowej, 24 ręczniki, chorągwie
tekstylne, flagi, nie z papieru ujęte w tej klasie, sztandary, proporce
tekstylne, serwetki tekstylne, etykiety tekstylne, 25 odzież i odzież
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sportowa, nakrycia głowy, obuwie sportowe, opaski na głowę, szaliki,
osłony do obuwia, daszki przeciwsłoneczne.

(111) 308107
(220) 2017 07 11
(210) 473962
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 16
(732) GOŁAWSKA KATARZYNA, Lublin, PL.
(540) CEBULARZ OD KUŹMIUKA
(510), (511) 30 bułki, chleb, placki, żywność na bazie mąki.
(111) 308108
(220) 2017 07 26
(210) 474618
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Pub Bolek
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01
(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 pasty 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),
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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 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) 308109
(220) 2017 09 14
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) RABAT DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) R RABAT SIEĆ HANDLOWA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13

(210) 476553
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(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej i wysyłkowej z artykułami spożywczymi i żywnościowymi,
artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, artykułami gospodarstwa
domowego, artykułami higienicznymi i kosmetycznymi, środkami
czyszczącymi i toaletowymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży odzieżowej, artykułami sportowymi, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 41 usługi związane
z organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży, w zakresie działań reklamowych i marketingowych
związanych ze sprzedażą.

(111) 308110
(220) 2017 09 27
(210) 476996
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) RPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Luboń, PL.
(540) rph
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z papieru, kartonu i tektury, papier, karton, tektura, 35 usługi prowadzenia sprzedaży papieru, kartonu, tektury oraz opakowań z tych materiałów, usługi sprzedaży opakowań
z folii, 40 usługowe cięcie papieru.
(111) 308111
(220) 2016 04 17
(210) 454993
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) B BBJ-SEP
(540)

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania, prognozy i analizy rynku
w zakresie certyfikacji, organizowanie targów i wystaw branżowych
o charakterze handlowo-promocyjnym, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji
edukacyjnych i treningowych w zakresie systemów certyfikacji, oceny zgodności i normalizacji, publikowanie informacji o systemach
certyfikacji i normalizacji, 42 usługi w zakresie doradztwa, konsultacje i ekspertyzy w sprawach konstrukcji, bezpieczeństwa i eksploatacji certyfikowanych wyrobów, zgodności z normami technicznymi
krajowymi i międzynarodowymi, ekspertyzy inżynieryjne, badania
i usługi atestacji i certyfikacji branżowych wyrobów elektronicznych
i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji, nadzorowanie podmiotów objętych certyfikacją w zakresie stosowania licencji,
certyfikatów i znaków zgodności, ocena badań pełnych i niepełnych
na zgodność z normami.
(111) 308112
(220) 2016 04 19
(210) 455175
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY GLUTENEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, PL.
(540) Glutenex-żyj pełnią smaku
(510), (511) 30 biszkopty, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasta, ciasto w proszku, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada, galaretki owocowe jako słodycze, herbatniki, kasze spożywcze,
kluski, krakersy, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, makarony,
mąka ziemniaczana, mąki orzechowe, muesli, naleśniki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, płatki owsiane, piernik,
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pizze, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
przyprawy, skrobia dla celów spożywczych, słodycze, mąka sojowa,
suchary, tapioka (mąka) do celów spożywczych, tortille, tarty, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zakwas, żywność na bazie mąki.

(111) 308113
(220) 2016 06 13
(210) 457739
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA KALTRUS
SPÓŁKA JAWNA W. ZAORSKI I L. BUKS W WYSZOGRODZIE,
Wyszogród, PL.
(540) Kaltrus
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czerwony
(531) 05.07.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
w tym w szczególności: algi do żywności dla ludzi, aloes spożywczy,
anchois, bakłażany przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, bób, borówki, przetworzone, brokuły, caponata [duszone warzywa], cebula konserwowana, cebulki koktajlowe,
cebulki marynowane, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy
owocowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, ciecierzyca, przetworzona, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka papryka, przetworzona, czosnek [konserwowany], czosnek
(konserwowy-), daktyle, daktyle, przetworzone, ekstrakty do zup,
ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, dżemy owocowe, dżemy i marmolady owocowe,
dżemy, dżem imbirowy, dyniowate [rośliny, konserwowane], fasola,
fasolka konserwowa, gotowane owoce, gotowane orzechy, groch
dzielony, groch łuskany, groch żółty dzielony, groszek konserwowy,
groszek, przetworzony, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, imbir kandyzowany, jabłka duszone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne suszone kwiaty, jadalne kwiaty, przetworzone, jadalne wiórki suszonych brązowych wodorostów [tororo-kombu],
jadalny olej rzepakowy, jądra orzechów włoskich, jagody, konserwowane, kandyzowane przekąski owocowe, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy konserwowe, kiszone warzywa [kimchi], kokos przetworzony, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe [purée], koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty zup, konserwowane warzywa, konserwy, marynaty,
konserwy z owocami, korniszony, kostki bulionowe, kostki do zup,
krojone owoce, krojone warzywa, kukurydza słodka [konserwowana], lukrowane (owoce-), mandarynki [konserwowe], mango, przetworzone, marchewki, marmolada, marmolady owocowe, marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka
arbuza, marynowane papryczki jalapeno, masło migdałowe, masło
miodowe, masło z nasion, masło z orzechów, masło z ziołami, masło
z orzechów nerkowca, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki
do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki warzywne, migdały mielone, migdały przetworzone, migdały, przetworzone, migdały spreparowane, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe w proszku, mrożone owoce, nadzienia
na bazie owoców do placków i ciast, nadzienia na bazie owoców
do ciast typu cobbler, nadziewane ziemniaki, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, nasiona jadalne, nasiona roślin strączkowych w puszce, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, ogórki korniszony,
olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola, olej chili, olej
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kokosowy, olej kostny [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany,
olej maślany, olej palmowy jadalny, olej ryżowy [do celów spożywczych], olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej sojowy, olej sojowy do gotowania, olej
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sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z orzechów, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, olej z orzechów ziemnych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej z pestek kamelii do jedzenia, olej z pestek winogron,
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze, oleje
i tłuszcze jadalne, oleje roślinne do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane,
oliwki konserwowe, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki [przetworzone],
oliwki, suszone, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane,
orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane,
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone,
orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki
arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone,
orzeszki piniowe, przetworzone, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, owoce lukrowane, owoce
marynowane, owoce morza [nieżywe], owoce morza ugotowane
w sosie sojowym [tsukudani], owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w polewie cukrowej na patyku, owocowe nadzienia do ciast, owoce w puszkach, papaja, przetworzona,
papryka marynowana, papryka, przetworzona, pasta z bakłażana,
pasta z cukinii, pasta z guawy, pasta z karczochów, pasta z oliwek,
pasta z oberżyny, pasta z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasty do zup, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie
czosnku do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny, pestki plantanów, przetworzone, pestki
słonecznika przetworzone, pikle, pikle mieszane, płatki kokosowe,
płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, pokrojone owoce, pokrojone sałatki
warzywne, pomarańcze, przetworzone, pomidory konserwowane,
pomidory konserwowe, pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe, proszki
warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy],
przetworzona kapusta brukselska, przetworzona trawa cytrynowa,
przetworzone awokado, przetworzone brzoskwinie, przetworzone
buraki, przetworzone cebule, przetworzone cebulki dymki, przetworzone jabłka, przetworzone karczochy, przetworzone kwiaty jadalne
w formie kandyzowanej, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone liście winogron, przetworzone morele, przetworzone nasiona dyni,
przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone orzechy arekowe,
przetworzone owoce liczi, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone wodorosty spożywcze, przetworzone ziarna arbuza, przetworzony kaktus do spożycia, przyprawione wodorosty jadalne [jaban-gim], przyprawy smakowe (pikle), przystawki na bazie warzyw,
purée z grzybów, purée z oliwek, purée z warzyw, rodzynki, rodzynki
korynckie, rośliny strączkowe przetworzone, sałatka cezar, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, skórki owocowe, skórki owocowe [suszone purée owocowe],
śliwki konserwowe, śliwki suszone, soczewica, soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja konserwowa do użytku spożywczego,
soja konserwowana spożywcza, soja, przetworzona, soja [przetworzona], sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania,
soki roślinne do gotowania, suszona fasola, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi, suszone grzyby jadalne, suszone jadalne
algi, suszone jadalne wodorosty, suszone mango, suszone orzechy,
suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone truskawki, suszone wodorosty spożywcze [hoshi-wakame], suszony ananas, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, szpinak konserwowy, szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], truskawki konserwowane,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, wiórki kokosowe, wiśnie koktajlowe,
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wodorosty jadalne, wstępnie ugotowana zupa, wysuszone płatki
wodorostów jadalnych do posypywania ryżu w gorącej wodzie
[ochazuke-nori], wywar z warzyw, zagęszczone sosy pomidorowe,
żelatyna, ziemniaki, konserwowane, ziemniaki, przetworzone, ziemniaki smażone w cieście, zupy, 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, w tym w szczególności: ananasy w cieście, aromaty cytrynowe, aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty
do napojów, aromaty do herbaty, aromaty migdałowe, aromaty kawowe, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty
do żywności, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty owocowe, inne niż
olejki eteryczne, aromaty produkowane z owoców, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], artykuły spożywcze ze zbóż, banany w cieście, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki, batony zbożowe i energetyczne,
chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku
wodorostów, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta na bazie pomarańczy, curry
[przyprawa], curry sproszkowana [przyprawa], curry w proszku, cynamon, cynamon [przyprawa], cynamon sproszkowany [przyprawa],
czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri],
esencje herbaciane, gałka muszkatołowa, glukoza w proszku do celów spożywczych, jabłka w cieście, jabłka w słodkiej polewie, imbir
konserwowany, imbir marynowany [przyprawa], imbir [przyprawa],
imbir [przyprawa w proszku], jadalny szafran, japoński chrzan bardzo
pikantny w proszku (wasabi w proszku), jęczmień do spożycia przez
ludzi, jęczmień zmielony, jęczmień zaprawiany słodem do spożycia
przez ludzi, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony, kapary, keczup,
keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], ketchup, kiełki pszenicy, kminek, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, kukurydza
prażona pokryta karmelem, kukurydza palona, kukurydza mielona,
kukurydza przetworzona, kukurydza przetworzona do spożycia
przez ludzi, kurkuma, kurkuma do stosowania jako przyprawa, kurkuma do żywności, kurkuma w proszku do stosowania jako przyprawa,
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, laski wanilii, marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mięta pieprzowa do wyrobów cukierniczych, mięta
do wyrobów cukierniczych, nasiona sezamu, orzechy macadamia
w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie
czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, osłonki chlebowe nadziewane owocami, ostra pasta chili, ostra sproszkowana papryka
[przyprawa], ostry sos chili Sriracha, owoce w polewie czekoladowej,
owocowe aromaty, inne niż esencje, owocowe (galaretki-) [słodycze],
owocowe lody, papki warzywne (sosy-żywność), papryka chilli
sproszkowana, papryka [przyprawy], pasty warzywne [sosy], pesto
[sos], pieprz, pieprz mielony, pieprz [przyprawa], pieprz w proszku
[przyprawa], pieprz ziarnisty, pieprzowy ocet, pikantne sosy używane jako przyprawy, pikantne sosy, czatnej i pasty, preparaty do sporządzania sosów, preparaty przyprawowe, przeciery warzywne
[sosy], przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy,
przekąski na bazie zbóż, przyprawa chili, przyprawa curry, przygotowany chrzan [przyprawa], przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy do pizzy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy
spożywcze, przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu
i salsy, przyprawy suche, przyprawy w proszku, roślinne aromaty
do napojów [inne niż olejki eteryczne], rośliny strączkowe (mączka
z-), sałatka ryżowa, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi,
sorbety, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody],
sos do spaghetti, sos [jadalny], sos pieprzowy, sos przyprawowy
na bazie ogórków, sos słodko-kwaśny, sos w proszku, sos z karczochów, sosy, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, sosy curry, sosy
chrzanowe, sosy do makaronów, sosy do mięsa z grilla, sosy do pizzy,
sosy do mrożonych ryb, sosy do ryżu, sosy do sałatek do celów spożywczych, sosy do sałatek, sosy do sałatek zawierające śmietanę,
sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sosy sałatkowe [dressingi],
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sosy zawierające orzechy, sosy zagęszczone, sosy w puszkach, sosy
salsa, sosy smakowe typu Hon-mirin, sosy w proszku, sproszkowane
sosy w postaci granulowanej, suszone papryczki chili [przyprawa],
suszone nasiona kolendry do użytku jako przyprawa, suszone ziarna
pełnego zboża, syrop do naleśników, syrop smakowy, syrop spożywczy, syrop stołowy, syropy i melasa, szafran, szafran używany jako
przyprawa, szafran [przyprawa], szczypiorek, konserwowany, szczypiorek suszony, wanilia, wanilia [aromat], warzywa w cieście, wiórki
do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, wodorosty [przyprawa], wyroby ciastkarskie z owocami, zagęszczacze warzywne,
zboża, zawijane suszone wodorosty [gimbap], zboża przetworzone
do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane do produkcji makaronów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ziele angielskie,
zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], zioła
przetworzone, zioła suszone, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, zupa z czerwonej fasoli (patjuk), 31 ziarna i produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
karma dla zwierząt, słód, w tym w szczególności: algi do spożycia
przez ludzi, aloes [roślina], aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, arbuz, świeży, burak, cebula, cebula świeża [warzywa], chmiel, chmiel
w granulkach, cukinie świeże, cykoria [sałata], cykoria świeża, cytryny
świeże, czosnek, świeży, dynie, fasola, świeża, granaty, grejpfruty,
groch świeży, gruszki świeże, grzybnia do celów rolniczych, grzybnia
do rozmnażania, grzybnie do celów rolniczych, grzyby, grzyby, świeże, do spożycia, grzyby świeże, jabłka, jabłka nieprzetworzone, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, jęczmień,
jedwabniki, jęczmień (nieprzetworzony-), kabaczki, świeże, karczochy, świeże, kasztany jadalne świeże, kiełki słodu, kłącza, kocimiętka,
kocimiętka [świeża], korzenie jadalne, kukurydza, mandarynka (świeża), mandarynki [owoce, świeże], mango jabłkowe świeże, mango
świeże, marchewki (świeże), mieszanki owocowe [świeże], mięta polej [rośliny], mięta [świeża], migdały [owoce], nasiona, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona jadalne [nieprzetworzone],
nasiona roślin, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], nieprzetworzona cebula, nieprzetworzona cukinia, nieprzetworzona fasola,
nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona kapusta, nieprzetworzona
kukurydza, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona pigwa, nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzona sałata morska
[algi aosa], nieprzetworzone algi do spożycia przez ludzi, nieprzetworzone awokado, nieprzetworzone brązowe algi [hijiki], nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone buraki, nieprzetworzone
buraki cukrowe, nieprzetworzone cebule, nieprzetworzone cytryny,
nieprzetworzone czarne borówki, nieprzetworzone daktyle, nieprzetworzone grzyby, nieprzetworzone jagody, nieprzetworzone
karczochy, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone liście herbaty,
nieprzetworzone morele, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone nasiona oleiste,
nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone owoce liczi, nieprzetworzone orzeszki ziemne, nieprzetworzone
papryczki chilli, nieprzetworzone papryki, nieprzetworzone pomarańcze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone siemię lniane,
nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone wodorosty [wakame], nieprzetworzone wodorosty jadalne,
nieprzetworzone wodorosty morskie jadalne, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone ziemniaki, nieprzetworzone zioła, nieprzetworzony agar [algi tengusa], nieprzetworzony czosnek, nieprzetworzony imbir, nieprzetworzony owies, ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy arekowe, świeże, orzechy ginkgo świeże, orzechy jadalne
[nieprzetworzone], orzechy kokosowe, orzechy, orzechy koli, orzechy
laskowe, orzechy pistacjowe świeże, orzechy świeże, orzeszki arachidowe (Makuchy z-) dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, owoce
cytrusowe, owoce cytrusowe świeże, owoce kiwi, świeże, owoce
świeże, papryczki chilli, papryki [rośliny], pomarańcze, pomelo, świeże, pomidory czereśniowe świeże, pomidory winogronowe, świeże,
rabarbar, rabarbar świeży, rośliny, rośliny żywe, rośliny suszone, rośliny świeże, rośliny naturalne (żywe), rośliny strączkowe, rośliny doniczkowe, rośliny domowe, rośliny kwitnące, rośliny liściaste, rośliny
pnące, sadzonki, sadzonki roślin, sałata świeża, sałaty, sezam jadalny,
nieprzetworzony, śliwki, świeże, soczewica świeża [warzywa], surowa fasola, surowa czerwona fasola, surowa kapusta, surowa pigwa,
surowe awokado, surowe brzoskwinie, surowe czarne borówki, surowe cebule, surowe buraki, surowe jądra orzechów, surowe karczochy,
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surowe kokosy, surowe orzechy, surowe papryki, surowe warzywa,
surowe zboża [nieprzetworzone], surowe ziemniaki, surowy imbir,
surowy korzeń chrzanu, surowy owies, świeża ciecierzyca, świeża fasola szparagowa, świeża kapusta, świeża gąska sosnowa, świeża kapusta brukselska, świeża kapusta pekińska [baechu], świeża kukurydza, świeża paproć [gosari], świeża porzeczka, świeża pietruszka,
świeża pszenica, świeża pszenica khorasan, świeża żurawina, świeże
awokado, świeże banany, świeże banany zwyczajne, świeże brzoskwinie, świeże buraki, świeże cebulki dymki, świeże chilli, świeże
cukinie, świeże cytryny, świeże czarne borówki, świeże daktyle, świeże dynie, świeże dżakfruty, świeże figi, świeże grzyby, świeże grzyby
shiitake, świeże gujawy, świeże jabłka, świeże jadalne kłącza, świeże
karczochy, świeże kiełki fasoli, świeże kokosy, świeże koreańskie jeżyny [bokbunja], świeże limonki, świeże liczi, świeże mandarynki, świeże morele, świeże nasiona roślin strączkowych, świeże orzechy koli,
świeże orzechy laskowe, świeże orzechy włoskie, świeże orzeszki piniowe, świeże owoce, świeże orzeszki nerkowca, świeże owoce cytrusowe, świeże owoce i warzywa, świeże owoce organiczne, świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, surowe owoce tropikalne, świeże
papryki, świeże pomarańcze, świeże pomarańcze krwiste, świeże pomidory, świeże pigwy, świeże pory japońskie, świeże słodkie ziemniaki, świeże rośliny strączkowe, świeże warzywa na sałatki, świeże
szparagi, świeże warzywa organiczne, świeże warzywa yam, świeże
wiśnie, świeże winogrona do produkcji wina, świeże ziemniaki, świeże zioła, świeże zioła dla celów spożywczych, świeże zioła organiczne, świeże zioła w doniczkach, świeży ananas, świeży czosnek, świeży imbir, świeży japoński chrzan jadalny (wasabi), świeży jarmuż,
świeży korzeń dzwonka [Doraji], świeży melon orientalny [cham-oe],
świeży owoc derenia (Sansuyu) jako żywa roślina, świeży szczypiorek, świeży zielony groszek łuskany, szalotka, świeża, szparagi, szpinak świeży, szyszki chmielowe, truskawki świeże, warzywa korzeniowe [świeże], warzywa świeże, winogrona świeże, winorośle, wiśnie
(nieprzetworzone-), wodorosty do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wodorosty morskie świeże, wodorosty spożywcze dla ludzi lub
zwierząt, wytłoki z owoców, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt,
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, zboże nieprzetworzone, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna konserwowane
do pasz dla zwierząt, zboże surowe, ziarna [nasiona], ziarna naturalne, ziarna rolnicze do siewu, ziarna przetworzone do spożycia przez
zwierzęta, ziarna [zboże], ziarna zbóż [produkty uboczne z-] jako pasza dla zwierząt, ziarno siewne, zioła ogrodowe świeże, zioła świeże,
zioła, suszone, do ozdabiania, żywe rośliny owocowe.

(111) 308114
(220) 2016 07 01
(151) 2018 03 12
(441) 2017 09 04
(732) ORSTYNOWICZ SZYMON, Zabierzewo, PL.
(540) SO
(540)

(210) 458476

(531) 27.05.01, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.14, 24.09.16
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 37 usługi budowlane, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, naprawy obuwia, usługi dekarskie, uszczelnianie budynków, usługi napraw awarii pojazdów, 40 barwienie obuwia,
barwienie skór, barwienie tkanin, druk sitowy, obróbka skór.
(111) 308115
(220) 2016 07 14
(210) 459118
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) OLEWNIK KRAKOWSKA SUCHA Kiełbasa Perfekcyjna
Krakowska Sucha PRODUKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Olewnik Quality
100g PRODUKTU WYPRODUKOWANO ZE 143g MIĘSA

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, złoty
(531) 25.01.15, 25.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasa, wędliny, przetwory mięsne, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc
przy zawieraniu transakcji biznesowych, prowadzenie negocjacji,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez
Internet kiełbas, wędlin, przetworów mięsnych, .
(111) 308116
(220) 2016 09 05
(210) 461130
(151) 2018 02 13
(441) 2017 08 07
(732) GRUPA NOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) APTEKA SPOŁECZNA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, antybiotyki, środki antykoncepcyjne: antyseptyki: preparaty chemiczne
do celów medycznych, farmakologicznych i weterynaryjnych, środki
sanitarne do celów medycznych, środki opatrunkowe, leki do celów
medycznych i weterynaryjnych, substancje dietetyczne, środki odkażające, nalewki lecznicze, witaminy, zioła, żywność dla niemowląt,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, prowadzenie aptek, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej w zakresie farmaceutyki, dystrybucja materiałów reklamowych o lekach i farmaceutykach
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, informatorów, franczyza, rekrutacja personelu, 44 sporządzanie receptur w aptekach,
usługi doradcze świadczone przez apteki.
(111) 308117
(220) 2016 11 14
(210) 463882
(151) 2018 03 09
(441) 2017 01 16
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry, PL.
(540) A apetito
(540)
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(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, kufry, torby podróżne, walizki,
aktówki, dyplomatki, torebki, tornistry, torby podróżne na ubrania,
kuferki przenośne na kosmetyki, portfele, portmonetki, paski, etui
do kluczy, etui na krawaty, trzosy, sakiewki ze skóry, futerały na butelki, parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski, 25 Odzież, odzież
sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 26 Klamry do odzieży, klamry do pasków, napy, numery startowe, opaski na włosy, emblematy ozdobne, artykuły pasmanteryjne za wyjątkiem nici, siatki
na włosy, sprzączki do ubrań, falbany do odzieży, koronki, taśmy
wykończeniowe, zapięcia do odzieży, wstążki, zamki błyskawiczne,
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży:
kosmetycznej, biżuteryjnej, odzieżowej, obuwniczej, galanterii skórzanej, akcesoriów i dodatków ubraniowych, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te
towary w hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, informacja o następujących usługach: zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów z branży: kosmetycznej, biżuteryjnej, odzieżowej, obuwniczej, galanterii skórzanej, akcesoriów i dodatków ubraniowych, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w hurtowni, sklepie, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji .

(111) 308119
(220) 2016 12 01
(151) 2018 02 13
(441) 2017 08 07
(732) REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk, PL.
(540) VIOLA
(540)

(210) 464620

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, kufry, torby podróżne, walizki,
aktówki, dyplomatki, torebki, tornistry, torby podróżne na ubrania,
kuferki przenośne na kosmetyki, portfele, portmonetki, paski, etui
do kluczy, etui na krawaty, trzosy, sakiewki ze skóry, futerały na butelki, parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski, 25 Odzież, odzież
sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 26 Klamry do odzieży, klamry do pasków, napy, numery startowe, opaski na włosy, emblematy ozdobne, artykuły pasmanteryjne za wyjątkiem nici, siatki
na włosy, sprzączki do ubrań, falbany do odzieży, koronki, taśmy
wykończeniowe, zapięcia do odzieży, wstążki, zamki błyskawiczne,
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży:
kosmetycznej, biżuteryjnej, odzieżowej, obuwniczej, galanterii skórzanej, akcesoriów i dodatków ubraniowych, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te
towary w hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, informacja o następujących usługach: zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów z branży: kosmetycznej, biżuteryjnej, odzieżowej, obuwniczej, galanterii skórzanej, akcesoriów i dodatków ubraniowych, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w hurtowni, sklepie, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt.

(111) 308120
(220) 2016 12 02
(151) 2018 03 13
(441) 2017 07 31
(732) HDS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy, PL.
(540) daiho original parts
(540)

(111) 308118
(220) 2016 12 01
(151) 2018 02 13
(441) 2017 08 07
(732) REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk, PL.
(540) viola

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 15.07.01

(210) 464619

(210) 464687
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(510), (511) 7 alternatory, cylindry do maszyn, cylindry do silników,
filtry (części maszyn lub silników), filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza, do silników, głowice cylindrów do silników, korbodowody do maszyn, motorów i silników, łożyska, łożyska (części maszyn),
pierścienie smarujące, pierścienie tłokowe, pompy (części maszyn lub
silników), pompy (maszyny), pompy na sprężone powietrze, pompy
paliwowe samonastawne, pompy próżniowe (maszyny), pompy smarownicze, prądnice prądu stałego, reduktory ciśnienia (części maszyn),
regulatory, regulatory ciśnienia (części maszyn), regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozruszniki
silników, skrzynie korbowe do maszyn i silników, sprężyny (silniki maszyn), sprzęgła wałów, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników,
sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, świece zapłonowe
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe
do silników Diesla, tłoki, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, turbosprężarki, wały korbowe, wtryskiwacze paliwa do silników, zawory
(części maszyn lub silników), zawory (części maszyn), zawory ciśnieniowe (części maszyn), 12 mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, turbiny do pojazdów lądowych.

(111) 308121
(220) 2016 12 06
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KRUSZELNICKI MARCIN MARCUS, Żnin, PL.
(540) MARCUS OBUWIE EKOORTOPEDYCZNE
(540)

(210) 464802

Kolor znaku: niebieski
(531) 09.09.15, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.04
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, 25 chodaki, drewniaki, trepy,
buty, sandały, klapki, obuwie wyprofilowane, pantofle, laczki.
(111) 308122
(220) 2016 12 13
(210) 465144
(151) 2018 03 09
(441) 2017 08 16
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OVISO
(510), (511) 5 krople do oczu, krople do nawilżania oczu, suplementy
żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, roztwory do dezynfekcji, neutralizacji lub sterylizacji
soczewek kontaktowych, płyny do soczewek kontaktowych,, 9 pojemniki do soczewek kontaktowych, szkła kontaktowe, okulary, etui
na okulary, soczewki optyczne.
(111) 308123
(220) 2016 12 19
(210) 465361
(151) 2018 03 13
(441) 2017 07 31
(732) HERMITAGE COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Grand Coffee we roll your coffee best quality
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały, zielony
(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.13, 26.11.01,
26.13.25, 24.01.05
(510), (511) 30 napoje kawowe z mlekiem, 43 restauracje samoobsługowe, kafeterie [bufety].
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(111) 308124
(220) 2017 01 03
(210) 465909
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRES, Bystrzyca
Kłodzka, PL.
(540) wołowina sudecka KLASTER
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.04.02, 03.04.13, 25.03.01, 26.01.15
(510), (511) 29 świeże, konserwowane, suszone, mrożone, gotowane
i pasteryzowane mięso wołowe i wyroby z mięsa wołowego zawarte
w tej klasie, w tym konserwy mięsne, również z dodatkiem warzyw,
potrawy na bazie mięsa wołowego, pasztety mięsne z mięsa wołowego, ekstrakty mięsne z mięsa wołowego, wyroby mięsno-wędliniarskie wołowe, wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne z wołowiny,
produkty na bazie mięsa wołowego, kiełbasy z wołowiną, paszteciki
z wołowiną, pierożki mięsne z wołowiną.
(111) 308125
(220) 2017 01 10
(210) 466127
(151) 2018 03 02
(441) 2017 05 08
(732) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) IP INTER PROJEKT INTER PROJEKT GROUP
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych oraz za pośrednictwem systemu telezakupów, przy
wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci komputerowej
i telewizji interaktywnej, sklepu on-line, z towarami: podzespoły
i akcesoria komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji,
urządzenia, materiały i akcesoria do konstrukcji teleinformatycznych
sieci bezprzewodowych, systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych-routerów,
elementy i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, sieci
miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji IP, w tym
urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach komputerowych,
modemy, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych, płytki półprzewodnikowe-chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym
publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny faksymilowe,
maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura do radiokomunikacji
przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne, przewody telegraficzne, przewody
telefoniczne, przenośne telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej,
odbiorniki radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi
w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi teleko-
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munikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi obejmujące: łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, łączność radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraficzną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę
elektroniczną, połączenia i trasy połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych
środków łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie łączności
bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe,
wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.

(111) 308126
(220) 2017 01 13
(210) 466237
(151) 2018 03 02
(441) 2017 05 08
(732) HILDEBRANDT BARBARA, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA MAKIJAŻU I URODY METAMORFOZA
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: środków perfumeryjnych i kosmetycznych do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, oczu, paznokci, jamy ustnej i zębów, olejków eterycznych, produktów farmaceutycznych, w tym ziół leczniczych, preparatów farmaceutycznych,
dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych, materiałów
opatrunkowych, materiałów dentystycznych, urządzeń do pielęgnacji urody, instrumentów i materiałów chirurgicznych, medycznych,
aparaty do masażu, mikrodermabrazji, urządzeń do: chirurgii nieinwazyjnej, dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy,
urządzeń wykorzystujących: laser frakcyjny, światło IPL, wyrobów
medycznych zawartych w tej klasie, irygatorów do celów medycznych, igieł do akupunktury, 41 prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu fryzjerstwa, manicure, pedicure, masażu, endermologii, ogólnej kosmetyki, makijażu, makijażu trwałego, odnowy biologicznej,
gimnastyki rehabilitacyjnej i rekreacyjnej, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie konkursów
i pokazów, 44 usługi medyczne w zakresie higieny i urody, usługi kosmetyczno-fryzjerskie, w tym: przedłużanie i zagęszczanie włosów,
usługi wykonywania makijażu i makijażu permanentnego, tatuowania, kolczykowania, usługi manicure i pedicure, usługi wykonywania
tipsów, triasów, dredów i warkoczyków, tatuażu, usługi prowadzenia
solariów, usługi wypełniania zmarszczek, strzyżenia i układania włosów, tlenoterapia, usługi wizażu, zdrowotne usługi SPA odnowy biologicznej, usługi w zakresie korzystania z sauny, masaże, gimnastyka
rehabilitacyjna i rekreacyjna, aromaterapia.
(111) 308127
(220) 2017 01 16
(210) 466281
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 06
(732) KAZIMIERCZAK HUBERT, Osowiec, PL.; NOWAKOWSKI
MARCIN, Jaktorów-Kolonia, PL.
(540) Zenek ENERGY DRINK Król jest tylko jeden
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(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, biały, czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 24.17.02, 25.07.07, 26.04.03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe,
aperitify bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne,
napoje niegazowane, napoje gazowane, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 wydawanie i publikowanie tekstów, wypowiedzi
i nagranych nośników zapisu dźwięku i obrazu w celach promocyjnych i reklamowych, przygotowywanie, prowadzenie i organizacja
festynów, pokazów, wystaw, imprez plenerowych i klubowych, degustacji towarów, w tym napojów bezalkoholowych, koktajli bezalkoholowych, aperitifów bezalkoholowych, napojów energetycznych,
napojów izotonicznych, napojów niegazowanych, napojów gazowanych, napojów alkoholowych w celach reklamowych, promocyjnych
i handlowych, sprzedaż powyższych towarów także w ramach sklepu
internetowego, pośrednictwo handlowe, rozpowszechnianie reklam,
materiałów reklamowych, ogłoszeń, rozpowszechnianie informacji
handlowych, dostarczanie informacji handlowych także za pośrednictwem środków elektronicznych, reklama, promocja.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 308128
(220) 2017 02 10
(210) 467444
(151) 2018 03 02
(441) 2017 06 26
(732) WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP-ECONOMIC
ADVISORY PROF. DR HAB. CEZARY WÓJCIK, Warszawa, PL.
(540) Center for Leadership
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.15, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, ekonomiczne prognozy, statystyczne
zestawienia, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie
czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie [edukacja].
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(111) 308129
(220) 2017 02 13
(210) 467492
(151) 2018 03 01
(441) 2017 06 19
(732) BILSKI BARTŁOMIEJ PROFESSIONAL AUTOMOTIVE GROUP,
Poznań, PL.
(540) PAG PROFESSIONAL AUTOMOTIVE GROUP
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługa handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
sprzedaży samochodów, 37 naprawa mechaniczna samochodów,
naprawa blacharska samochodów, 39 wynajem samochodów.
(111) 308130
(220) 2017 02 13
(210) 467527
(151) 2018 03 08
(441) 2017 08 16
(732) ORICEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ORICEA
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
usługi inżynierów i naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz
sporządzania raportów w dziedzinie naukowej i technologicznej
(w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe w dziedzinie
medycyny, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi lub zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, analizy medyczne
związane z leczeniem osób (takie jak prześwietlenia rentgenowskie
oraz pobieranie próbek krwi), usługi sztucznego zapłodnienia, porady w zakresie farmakologii, hodowla zwierząt, usługi związane
z uprawą roślin takie jak ogrodnictwo, usługi związane z florystyką,
takie jak układanie kwiatów oraz projektowanie ogrodów.
(111) 308131
(220) 2015 08 31
(210) 446451
(151) 2018 03 02
(441) 2015 12 07
(732) HORIZON NEW MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HORIZON new media
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 37 budowa stoisk i sklepów targowych, usługi budowlane, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, montaż wyposażenia kuchennego,
murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie,
układanie kabli, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi
hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie
budynków, 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania.
(111) 308132
(220) 2015 08 31
(210) 446452
(151) 2018 03 02
(441) 2015 12 07
(732) HORIZON NEW MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HORIZON NEW MEDIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 37 budowa stoisk i sklepów targowych, usługi budowlane, instalowanie i naprawa
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alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, montaż wyposażenia kuchennego,
murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie,
układanie kabli, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi
hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie
budynków, 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania.

(111) 308133
(220) 2015 09 22
(210) 447228
(151) 2018 02 02
(441) 2015 12 21
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) PRESTIGE
(540)

(531) 19.07.02, 19.07.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, koktajle, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 308134
(220) 2015 10 02
(210) 447623
(151) 2018 03 02
(441) 2016 01 04
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) REALMAG
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety
do celów medycznych.
(111) 308135
(220) 2015 10 05
(210) 447695
(151) 2018 02 26
(441) 2016 01 04
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Milenium
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie programów lojalnościowych, sprzedaż
za pomocą sklepów internetowych towarów i usług należących do następujących branż: wyroby tekstylne, odzież, wyroby z papieru, gumy
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i tworzyw sztucznych, wyroby z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych, wyroby metalowe gotowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe, meble, pozostałe wyroby (biżuteria, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, gry
i zabawki, artykuły biurowe, zapalniczki, bilety), gry losowe i zakłady
wzajemne, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem,
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych, w tym loterii i zakładów wzajemnych, także w sieciach komputerowych i telefonicznych,
organizowanie konkursów, dystrybucja biletów, .

i tworzyw sztucznych, wyroby z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych, wyroby metalowe gotowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe, meble, pozostałe wyroby (biżuteria, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, gry
i zabawki, artykuły biurowe, zapalniczki, bilety), gry losowe i zakłady
wzajemne, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem,
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych, w tym loterii i zakładów wzajemnych, także w sieciach komputerowych i telefonicznych,
organizowanie konkursów, dystrybucja biletów, .

(111) 308136
(220) 2015 10 05
(210) 447697
(151) 2018 02 26
(441) 2016 01 04
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Milenium ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(540)

(111) 308138
(220) 2015 10 05
(210) 447702
(151) 2018 02 26
(441) 2016 01 04
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Milenium zakłady bukmacherskie
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie programów lojalnościowych, sprzedaż
za pomocą sklepów internetowych towarów i usług należących do następujących branż: wyroby tekstylne, odzież, wyroby z papieru, gumy
i tworzyw sztucznych, wyroby z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych, wyroby metalowe gotowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe, meble, pozostałe wyroby (biżuteria, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, gry
i zabawki, artykuły biurowe, zapalniczki, bilety), gry losowe i zakłady
wzajemne, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem,
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych, w tym loterii i zakładów wzajemnych, także w sieciach komputerowych i telefonicznych,
organizowanie konkursów, dystrybucja biletów, .
(111) 308137
(220) 2015 10 05
(210) 447698
(151) 2018 02 26
(441) 2016 01 04
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Milenium zakłady bukmacherskie
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie programów lojalnościowych, sprzedaż
za pomocą sklepów internetowych towarów i usług należących do następujących branż: wyroby tekstylne, odzież, wyroby z papieru, gumy

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie programów lojalnościowych, sprzedaż
za pomocą sklepów internetowych towarów i usług należących do następujących branż: wyroby tekstylne, odzież, wyroby z papieru, gumy
i tworzyw sztucznych, wyroby z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych, wyroby metalowe gotowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe, meble, pozostałe wyroby (biżuteria, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, gry
i zabawki, artykuły biurowe, zapalniczki, bilety), gry losowe i zakłady
wzajemne, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem,
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych, w tym loterii i zakładów wzajemnych, także w sieciach komputerowych i telefonicznych,
organizowanie konkursów, dystrybucja biletów.
(111) 308139
(220) 2015 10 05
(210) 447706
(151) 2018 02 26
(441) 2016 01 04
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Milenium zakłady bukmacherskie
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie programów lojalnościowych, sprzedaż za pomocą sklepów internetowych towarów i usług należących
do następujących branż: wyroby tekstylne, odzież, wyroby z papieru, gumy i tworzyw sztucznych, wyroby z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych, wyroby metalowe gotowe, komputery,
wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe,
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meble, pozostałe wyroby (biżuteria, instrumenty muzyczne, sprzęt
sportowy, gry i zabawki, artykuły biurowe, zapalniczki, bilety), gry
losowe i zakłady wzajemne, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem, organizowanie i prowadzenie gier hazardowych,
w tym loterii i zakładów wzajemnych, także w sieciach komputerowych i telefonicznych, organizowanie konkursów, dystrybucja biletów, .

(111) 308140
(220) 2015 10 26
(210) 448485
(151) 2018 03 02
(441) 2016 02 01
(732) NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY, Kraków, PL.
(540) KOMBINAT KULTURY
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania tynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
biur, biura pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja
wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, fakturowanie,
fotokopiowanie, prenumerata gazet [dla osób trzecich], zarządzanie
w zakresie zamów ień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe
wyceny, administrowanie hotelami, agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych.bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], analiza kosztów, księgowość, marketing,
maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
model ingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,sondaże opinii opracowywanie cv dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
przygotowywanie zeznań podatkowych, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemy słowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, usługi przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, przygotowanie listy
płac, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi sekretarskie, sortowanie
danych w bazach komputerowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja formy wiadomości t komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, za-
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robkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, wydolność
przedsiębiorstw (eksperty zy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
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 organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
(w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
hotelami, doradztwo u zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowywanie zeznań podatkowych, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, chronometria na imprezach sportowych, cyrki,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane zorganizowaniem i obsługą dyskotek, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie],
studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż], salony gier, usługi w zakresie gier
świadczone on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
instruktaże, tłumaczenie języ ka migowego, karaoke [usługi związane
z organizacją imprez karaoke], usługi w dziedzinie prowadzenia kasyn
[gry hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
w dziedzinie prowadzenia klubów zdrowia [poprawianie kondycji],
usługi w dziedzinie kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów
[edukacyjna lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, usługi muzealne [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
organizowanie obozów’ sportowych, usługi obozów wakacyjnych
[rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie loterii, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry,
parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, postsynchronizacja, pozowanie dla arty stów, kształcenie
praktyczne [pokazy], producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo,
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-linc nic do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka (informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska],
użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, organizowanie i prowadzenie seminariów, wystawianie spektakli na żywo, wypo-
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życzanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów],sporządzanie
napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, studia filmowe, usługi studiów nagrań,
szkoły z internatem, produkcja filmów na taśmach wideo, telewizyjne
programy rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury ośw ietleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, wy pożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie
zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
wyższe uczelnie [edukacja], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów .

(111) 308141
(220) 2015 10 26
(210) 448486
(151) 2018 03 02
(441) 2016 02 01
(732) NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY, Kraków, PL.
(540) KOMBINAT KULTURY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
biur, biura pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja
wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej doradztwo u zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet [dla osób trzecich],
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej), handlowe wyceny, administrowanie hotelami, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], analiza kosztów, księgowość,
marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie cv
dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania
w zakresie patronatu, rekrutacja personelu,rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych pokazy towarów. pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
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wymi. pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstwa, usługi przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, przygotowanie listy płac, public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów ], telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszy stkich 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, dekorowanie wystaw sklepowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzeniowe dla osób trzccicli [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 rantach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowywanie
zeznań podatkowych, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi świadczone przez
biblioteki objazdowe, chronometria na imprezach sportowych, cyrki,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże, gimnasty ka [instruktaż], salony gier, usługi w zakresie
gier świadczone on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie języka migowego, karaoke [usługi
związane z organizacją imprez karaoke], usługi w dziedzinie prowadzenia kasyn [gry hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w dziedzinie prowadzenia klubów zdrów i a [poprawianie
kondycji], usługi w dziedzinie kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów [edukacyjna lub rozrywka], organizowanie konkursów
piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, usługi muzealne [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, usługi

2734

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

obozów wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal
kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie przyjęć [rozrywka],
organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury tub edukacji, organizowanie zawodów sportowych,
usługi orkiestry, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, kształcenie praktyczne [pokazy], producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów
na taśmach wideo, produkcja mikro filmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola [nauczanie], planowanie przyjęć [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, usługi
reporterskie rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka (informacja
o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale
koncertowe, salony gier, organizowanie i prowadzenie seminariów,
wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów,
studia filmowe, usługi studiów nagrań, szkoły z internatem, produkcja filmów na taśmach wideo, telewizyjne programy rozrywkowe,
tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka],
usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi tłumaczy, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wyższe uczelnie
[edukacja], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
i obsługa zjazdów .

(111) 308142
(220) 2015 11 24
(210) 449600
(151) 2018 03 14
(441) 2016 02 29
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) JEANSER
(510), (511) 1 produkty chemiczne do stosowania w przemyśle, pracach naukowych i fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, 3 preparaty do wybielania, detergenty nie do stosowania w produkcji lub przemyśle, preparaty do czyszczenia, środki
do polerowania, środki odtłuszczające nie do stosowania w produkcji lub w przemyśle, preparaty ścierne, mydła, kosmetyki, szampony,
pianki, mianowicie, pianki do golenia, pianki pod prysznic, pianki
do kąpieli, nielecznicze pianki do stosowania przed goleniem, pianki do mycia ciała, pianki do mycia skóry, pianki kosmetyczne, pasty
do zębów, 35 usługi promocyjne, reklama, pomoc w zarządzaniu
w działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, usługi biurowe, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej prowadzonej za pośrednictwem katalogu, Internetu, ogłoszeń związanej z następującymi towarami: produktami chemicznymi do stosowania w przemyśle, pracach naukowych i fotografii, jak
również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparatami do wybielania, detergentami nie do stosowania w produkcji lub przemyśle,
preparatami do czyszczenia, środkami do polerowania, środkami odtłuszczającymi nie do stosowania w produkcji lub w przemyśle, preparatami ściernymi, mydłami, kosmetykami, szamponami, piankami,
mianowicie, piankami do golenia, piankami pod prysznic, piankami
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do kąpieli, nieleczniczymi piankami do stosowania przed goleniem,
piankami do mycia ciała, piankami do mycia skóry, piankami kosmetycznymi, pastami do zębów.

(111) 308143
(220) 2015 12 04
(151) 2018 03 02
(441) 2016 03 14
(732) IWANEK JACEK, Warszawa, PL.
(540) EkoSoft
(540)

(210) 450020

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń]
(w zakresie ochrony środowiska), 42 badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego ( w tym opracowywanie modeli dyspersji
zanieczyszczeń w powietrzu i wykonywanie obliczeń z ich wykorzystaniem), programowanie komputerów (w tym oprogramowanie modeli dyspersji zanieczyszczeń), usługi inżynieryjne (związane
z badaniem i ochroną środowiska).
(111) 308144
(220) 2015 12 07
(210) 450085
(151) 2018 03 14
(441) 2016 05 09
(732) PRESTIGE MJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów
Wielkopolski, PL.
(540) POWER FESTIVAL
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.06
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, koncertów,
imprez masowych, organizowanie festiwali, festynów, imprez artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
estradowych, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii,
konkursów, turniejów, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, usługi
studiów nagrań i studiów filmowych, produkcja i montaż programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów, publikowanie książek,
wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD i/lub DVD, usługi wydawnicze, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi promocji w zakresie
imprez rozrywkowych, koncertów, festiwali, festiwali muzycznych,
festiwali telewizyjnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych
oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i/lub
DVD, .
(111) 308145
(220) 2015 12 08
(210) 450194
(151) 2018 02 26
(441) 2016 03 14
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry, PL.
(540) MM mamma
(540)

Kolor znaku: różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.12
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(510), (511) 5 suplementy dla zwierząt, mikroelementy dla zwierząt, 31 produkty żywnościowe do hodowli zwierząt, komponenty
paszowe, substancje wzmacniające dla zwierząt, dodatki odżywcze
nielecznicze dla zwierząt i dodatki wzmacniające nielecznicze dla
zwierząt, preparaty mlekozastępcze dla zwierząt.

(111) 308146
(220) 2015 12 29
(210) 450856
(151) 2018 02 28
(441) 2016 03 29
(732) CZARNOŻYŃSKI ALEKSANDER, Gliwice, PL.
(540) interprojekt
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych oraz, za pośrednictwem systemu tele-zakupów, przy
wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci komputerowej i telewizji interaktywnej, sklepu on-line, z towarami:podzespoły i akcesoria
komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji, urządzenia,
materiały i akcesoria do konstrukcji teleinformatycznych sieci bezprzewodowych, systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem
informacji w sieciach teleinformatycznych-routerów, elementy i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria do konstrukcji
informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, sieci miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji IP, w tym urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach komputerowych, modemy, monitory
komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów
scalonych, płytki półprzewodnikowe-chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory, przekaźniki sygnałów
elektronicznych, moduły ładowalne, w tym publikacje elektroniczne,
maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla
przemysłu i handlu w tym kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny
liczące, maszyny faksymilowe, maszyny sumujące, aparaty radiowe,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne, przewody
telegraficzne, przewody telefoniczne, przenośne telefony, nadajniki
telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty
do łączności radiowej, odbiorniki radiowe, anteny i maszty antenowe
do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy, telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami
zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi instalowania,
konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany,
usługi w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy
maszyn i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi obejmujące: łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, łączność radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraficzną, ogłoszenia elektroniczne: pocztę
elektroniczną, połączenia i trasy połączeń (usługi) dla telekomunikacji,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową,
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia
przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków
łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego i projektowanie
systemów komputerowych w dziedzinie łączności bezprzewodowej,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania.techniczne
w dziedzinie łączności bezprzewodowej .
(111) 308147
(220) 2015 12 30
(210) 450916
(151) 2018 03 15
(441) 2016 03 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ART.MAS EXPORTIMPORT JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Radom, PL.
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(540) ART.MASTER
(510), (511) 9 gogle ochronne, gwizdki alarmowe ostrzegawcze,
gwizdki sygnalizacyjne, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne,
odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, maski ochronne,
maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, obuwie
ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, odzież
ochronna robocza, 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, okulary, okulary ochronne, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony zabezpieczające twarze robotników, plandeki
ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych,
rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, słuchawki
na uszy, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, ubiory chroniące przed ogniem, 25 apaszki,
bandany na szyję, bielizna, bluzy, buty, buty filcowe, czapki, fartuchy,
getry, kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze, kombinezony, koszule,
koszulki, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, nakrycia
głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież, odzież przeciwdeszczowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, paski, peleryny, płaszcze, podkoszulki, poncza, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy,
rękawiczki, sandały, skarpetki, spodnie, swetry,szale, szaliki, szelki,
trykoty, T-shirty, walonki, ubrania, 35 reklama radiowa i telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, reklama za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu następujących
towarów: apteczki, kaski ochronne, maski ochronne, nakrycia głowy,
obuwie, obuwie ochronne, ochraniacze części ciała, odzież, odzież
ochronna, odzież przeciwdeszczowa, odzież kuloodporna, okrycia
wierzchnie, okulary, okulary ochronne, paski, pasy, pasy na narzędzia, ręczniki, rękawice ochronne, rękawiczki, słuchawki ochronne,
taśmy izolacyjne, taśmy klejące, taśmy ostrzegawcze, torby, torby
monterskie, ubrania, zatyczki do uszu chroniące przed hałasem.
(111) 308148
(220) 2016 01 27
(210) 451725
(151) 2018 03 15
(441) 2016 05 09
(732) EPM MACHINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) EPM
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 blacha, drut metalowy, gwoździe, klucze, kłódki, rury
metalowe, króćce metalowe, złączki metalowe do rur, śruby metalowe, nakrętki metalowe, podkładki metalowe, okucia drzwiowe metalowe, okienne metalowe, 7 aparaty gazowe spawalnicze, narzędzia
ręczne sterowane mechanicznie, narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, obrabiarki do metalu, silniki elektryczne do maszyn, sprężarki, narzędzia elektryczne do spawania, pistolety do malowania,
pistolety natryskowe pneumatyczne, brzeszczoty do pił tarczowych,
brzeszczoty pił segmentowych do maszyn, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, 8 narzędzia
ręczne do obróbki metalu, drewna i kamienia, wiertła, zaciski stolarskie, widły, śrubokręty, skrobaki, sekatory, przyrządy do cięcia kątowego obsługiwane ręcznie, piły kabłąkowe, narzędzia ogrodnicze
o napędzie ręcznym, młotki, łopaty (narzędzia), imadła, brzeszczoty
do pił ręcznych, dłuta (narzędzia ręczne), grabie (narzędzia ręczne),
gwintowniki (narzędzia ręczne), kątowniki (narzędzia ręczne), ostrza
do noży, przebijaki (narzędzie ręczne), przecinaki (narzędzia ręczne),
szczypce (narzędzia ręczne), nitownice (narzędzia ręczne), grzechotki
(narzędzia ręczne).
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(111) 308149
(220) 2016 02 09
(210) 452200
(151) 2018 02 22
(441) 2016 05 09
(732) BR PERUN SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.; DARSKI ADAM
BEHEMOTH, Gdańsk, PL.
(540) Sacrum
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, bandany na szyję,
koszule, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty,
32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie brzeczki piwnej, napoje piwne, podpiwek, 33 napoje alkoholowe, alkohole, wyroby winiarskie, wina, nalewki, wódki, cydr.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 308150
(220) 2016 02 17
(210) 452458
(151) 2018 03 16
(441) 2016 05 23
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE JOANNA BOGUSŁAW
GÓRKA, RYSZARD KORCZAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Joanna ULTRAPLEX Innowacyjny system regeneracji włosów
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia, pielęgnacji, upiększania włosów
w tym: środki do mycia włosów i ciała, środki do kąpieli, preparaty
toaletowe takie jak: dezodoranty, sole do kąpieli, aromaty do kąpieli, kosmetyki upiększające do włosów i ciała, artykuły kosmetyczne
do upiększania, w tym: szminki, cienie i tusze, farby do włosów, płyny
do trwałej ondulacji, kremy koloryzujące i odbarwiające, pudry, fluidy, kremy i woski depilujące, kosmetyki liftingujące, artykuły perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych,środki do pielęgnacji jamy
ustnej, 5 preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do włosów.
(111) 308151
(220) 2016 02 26
(151) 2018 03 12
(441) 2016 06 06
(732) JABŁOŃSKI ROBERT, Białystok, PL.
(540) DIETETYCZNY KREDENS
(540)

(210) 452845
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broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 35 reklama, promocja
sprzedaży, promocja towarów i usług, marketing, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności
w działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, ekspertyzy dla firm, zbiorowe analizy i oceny rynku oraz sfery
biznesu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie
zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych
i zarządzanie nimi, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży towarów i usług, promocja przedsiębiorstw, organizowanie programów promocyjnych, działalność informacyjna w zakresie
działalności gospodarczej, dystrybucja informacji, reklamy radiowe
i telewizyjne, usługi pośrednictwa handlowego, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu promocji usług i towarów najwyższej jakości, 36 doradztwo finansowe, 41 usługi wydawnicze, publikowanie
książek i innych tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków oraz innych publikacji, publikowanie tekstów o charakterze informacyjnym za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
usługi w zakresie edukacji, nauki i rekreacji, usługi klubowe, rozrywka i nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, gali, szkoleń, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, szkolenia mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, wydawanie nagrań
dźwiękowych, kluby zrzeszające przedsiębiorców o charakterze
edukacyjnym i szkoleniowym, informacja o powyższych usługach,
42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie
tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, archiwizacja
komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych
danych z komputerowych baz danych, doradztwo komputerowe,
kontrola jakości, certyfikowanie jakości produktów i usług, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych
i humanistycznych, informacja o powyższych usługach.

(111) 308153
(220) 2016 03 02
(210) 453052
(151) 2018 03 20
(441) 2016 06 06
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZIELONY CERTYFIKAT
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 05.13.25, 12.01.19, 25.01.25, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 porady dietetyczne.
(111) 308152
(220) 2016 03 02
(210) 453051
(151) 2018 03 20
(441) 2016 06 06
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI ECJiP
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały promocyjne, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, książki, czasopisma,

(531) 05.03.15, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały promocyjne, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, książki, czasopisma,
broszury, foldery, ulotki, prospekty, druk, 35 reklama, promocja
sprzedaży, promocja towarów i usług, marketing, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności
w działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, ekspertyzy dla firm, zbiorowe analizy i oceny rynku oraz sfery
biznesu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie
zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, systematyzacja i pozy-
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skiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych
i zarządzanie nimi, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży towarów i usług, promocja przedsiębiorstw, organizowanie programów promocyjnych, działalność informacyjna w zakresie
działalności gospodarczej, dystrybucja informacji, reklamy radiowe
i telewizyjne, usługi pośrednictwa handlowego, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu promocji usług i towarów najwyższej jakości, 36 doradztwo finansowe, 41 usługi wydawnicze, publikowanie
książek i innych tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków oraz innych publikacji, publikowanie tekstów o charakterze informacyjnym za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
usługi w zakresie edukacji, nauki i rekreacji, usługi klubowe, rozrywka i nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, gali, szkoleń, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, szkolenia mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, wydawanie nagrań
dźwiękowych, kluby zrzeszające przedsiębiorców o charakterze
edukacyjnym i szkoleniowym, informacja o powyższych usługach,
42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie
tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, archiwizacja
komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych
danych z komputerowych baz danych, doradztwo komputerowe,
kontrola jakości, certyfikowanie jakości produktów i usług, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych
i humanistycznych, informacja o powyższych usługach .

(111) 308154
(220) 2016 03 10
(210) 453378
(151) 2018 03 02
(441) 2016 06 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) miami
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, jagnięcina, wędliny, szynka, kiełbasy, parówki, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, pasty mięsne, pasztety, ryby, filety rybne, konserwy rybne, pasty rybne i z owoców morza, owoce morza i mięczaki, potrawy
z ryb dla ludzi, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, galaretki, dżemy, marmolada, miąższ owoców, kompot, mrożone owoce i warzywa, jaja, mleko, mleczne produkty, jogurt, kefir,
maślanka, koktajle mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna, masło, nasiona spożywcze, koncentraty bulionu i rosołu, orzechy jadalne,
orzechy preparowane, owoce konserwowane, owoce kandyzowane,
owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, przeciery warzywne,
przeciery owocowe, pulpa owocowa, sałatki owocowe i warzywne,
sery, ser żółty, twaróg, śmietana, zsiadłe mleko, serki homogenizowane, desery mleczne, jogurtowe i owocowe, warzywa konserwowe, gotowane i suszone, warzywa w puszkach, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, batony na bazie orzechów i nasion, dipy,
gotowane dania z mięsa, grzyby, koncentraty pomidorowe, potrawy
mięsne, potrawy rybne, przekąski na bazie mięsa, owoców, warzyw
i orzechów, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, orzechy,
zwierzęta żywe, zioła ogrodowe świeże.
(111) 308155
(220) 2016 03 10
(151) 2018 03 02
(441) 2016 06 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MiaMi
(540)

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

(210) 453379
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(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina,
jagnięcina, wędliny, szynka, kiełbasy, parówki, ekstrakty mięsne,
konserwy mięsne, pasty mięsne, pasztety, ryby, filety rybne, konserwy rybne, pasty rybne i z owoców morza, owoce morza i mięczaki,
potrawy z ryb dla ludzi, konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, galaretki, dżemy, marmolada, miąższ owoców,
kompot, mrożone owoce i warzywa, jaja, mleko, mleczne produkty,
jogurt, kefir, maślanka, koktajle mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
margaryna, masło, nasiona spożywcze, koncentraty bulionu i rosołu,
orzechy jadalne, orzechy preparowane, owoce konserwowane, owoce kandyzowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców,
przeciery warzywne, przeciery owocowe, pulpa owocowa, sałatki
owocowe i warzywne, sery, ser żółty, twaróg, śmietana, zsiadłe mleko, serki homogenizowane, desery mleczne, jogurtowe i owocowe,
warzywa konserwowe, gotowane i suszone, warzywa w puszkach,
zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, batony na bazie orzechów i nasion, dipy, gotowane dania z mięsa, grzyby, koncentraty pomidorowe, potrawy mięsne, potrawy rybne, przekąski
na bazie mięsa, owoców, warzyw i orzechów, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, orzechy, zwierzęta żywe, zioła ogrodowe
świeże.

(111) 308156
(220) 2016 03 17
(210) 453757
(151) 2018 03 27
(441) 2016 06 20
(732) BIELUŃ URSZULA MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA,
Kamień Pomorski, PL.
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia, mydła, mydełka, olejki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, akcesoria kosmetyczne, olejki eteryczne, oleje
kosmetyczne, masła do ciała, peelingi, musy do ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
hydrolaty, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod
prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, zarobkowe zarządzanie w zakresie licencjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich-dotyczące ww towarów w klasie 3, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie higieny
i urody, usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.
(111) 308157
(220) 2016 03 29
(151) 2018 03 09
(441) 2016 07 04
(732) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) URSUS
(540)

(531) 15.07.01, 26.11.06, 26.11.03, 26.01.05, 27.05.01

(210) 454168
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(510), (511) 4 benzyna, brykiety: drzewne, materiałów palnych, węglowe, brykiety z torfu jako paliwo, paliwo do diesla, węgiel drzewny
jako paliwo, gaz: olejowy, oświetleniowy, gazolina, gaz generatorowy,
mazut, paliwa mineralne, oleje: palne, przemysłowe i silnikowe, paliwa silnikowe, paliwo gazowe, smary do narzędzi tnących, 6 medale
okolicznościowe i emblematy metalowe z metali nieszlachetnych
i ich stopów, gadżety reklamowe z metali nieszlachetnych i ich stopów, zawieszki do kluczy, puchary, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, znaczki do przypinania, foremki do lodu metalowe, dzwony
i dzwonki, kołatki do drzwi, maskotki metalowe, 7 dźwigniki, maszyny
budowlane, maszyny farbiarskie, maszyny wydobywcze, maszyny
wytrząsające, maszyny montażowe, maszyny zaciskowe, maszyny
drukarskie, maszyny podziałowe, maszyny ścierne, maszyny przeładunkowe, maszyny drenarskie, maszyny wydmuchowe, maszyny
workujące, maszyny odtłuszczające, maszyny zmiatające, maszyny
smarujące, maszyny górnicze, maszyny załadowcze, maszyny tkackie,
maszyny dźwigowe, maszyny wiertnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny mieszające, maszyny paletujące, maszyny odlewnicze, maszyny
poligraficzne, maszyny łączące, maszyny kołkujące, maszyny wibracyjne, maszyny karbonizacyjne, maszyny kruszące, maszyny transportowe, maszyny dziewiarskie, maszyny snycerskie, maszyny rozpylające, maszyny powlekające, maszyny do rozrzucania ziemi, maszyny
do obróbki rud, maszyny do oddzielania rud, maszyny do żłobienia,
maszyny do nawijania, maszyny do belowania, maszyny do smołowania, maszyny do szycia, maszyny do oprawy, maszyny do rozprowadzania, maszyny do macerowania, maszyny do mieszania, maszyny
do wciągania, maszyny do korowania, maszyny do profilowania, maszyny do proszkowania, maszyny do szorowania, maszyny do piaskowania, maszyny do gratowania, maszyny do dejonizacji, maszyny
do podnoszenia, maszyny dzielące jęczmień, maszyny do grawerowania, maszyny do puszkowania, maszyny do formowania, maszyny
do polerowania, maszyny do filtrowania, maszyny do wyżymania,
maszyny powlekające boraksem, maszyny do chodników, maszyny
do piwowarstwa, maszyny do tłoczenia, maszyny pakujące ubrania,
maszyny rotacyjne arkuszowe, maszyny do impregnowania, maszyny
do ubijania, maszyny do kantowania, maszyny zasilane sprężyną, maszyny do młotkowania, maszyny rolkowe, maszyny do pielenia, maszyny do siekania, maszyny do śrutowania, maszyny do zgrzewania,
maszyny zwijające papier, maszyny do chemigrafii, maszyny wykańczające do kół zębatych, maszyny do sitodruku, maszyny do cerowania, maszyny do wytłaczania, maszyny do recyklingu, maszyny do paletyzacji, maszyny do paletowania, maszyny do obrębiania, maszyny
do glazurowania, maszyny do zagęszczania, maszyny do siana, maszyny do kompostowania, maszyny do niklowania, maszyny do cięcia,
maszyny dla przędzalnictwa, maszyny do typografii, maszyny
do splatania, maszyny do pakowania, maszyny do opróżniania, maszyny do obrębiania, maszyny do montowania, maszyny do ładowania partii, maszyny do przenoszenia palet, maszyny do sortowania
partii, maszyny do przeładunku chemikaliów, maszyny do zaciągania
sieci, maszyny do stabilizacji palet, maszyny do przenoszenia materiałów, maszyny do transportu ładunku, maszyny do transportu liniowego, maszyny pakujące do owijania, maszyny do manipulacji paliwami
jądrowymi, maszyny do wkładania do kopert, maszyny do sortowania
dla przemysłu, maszyny do załadunku i rozładunku, maszyny do obróbki skrawaniem metali, maszyny do wkładania przedmiotów do balonów, maszyny natryskujące beton, maszyny do sztancowania, maszyny do okrawania, maszyny do sznurowania, maszyny
do formowania drutu, maszyny do czyszczenia stawów, maszyny
do składania prania, maszyny włókiennicze typu zgrzeblarki, maszyny
do cięcia plazmowego, maszyny do opakowywania mięsa, maszyny
do nawijania tkanin, maszyny do naciągania taśmy, maszyny do prostowania wątku, maszyny do mieszania żywności, maszyny do drukowania banknotów, maszyny do ostrzenia noży, maszyny do usuwania
śniegu, maszyny do wycinania ścierniska, maszyny do trzepania tekstyliów, maszyny do produkcji masła, maszyny rozpylające na baterie,
maszyny do czyszczenia piasku, maszyny do wykańczania betonu,
maszyny drukujące rotacyjne rolowe, maszyny do cięcia opon, maszyny do nawijania cewek, maszyny do wydmuchiwania włókien, maszyny do zbierania trawy, maszyny do spawania drutu, maszyny do ekstrakcji odpadów, maszyny do przetwarzania sadzonek, maszyny
do mieszania gumy, maszyny do produkcji torebek, maszyny do produkcji worków, maszyny do wyrobu worków, maszyny do produkcji
woreczków, maszyny do wykańczania sklejki, maszyny do mieszania
farb, maszyny do cięcia rur, maszyny do wykopywania ziemi, maszyny
do garbowania skór, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny
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do ostrzenia ostrzy, maszyny do podnoszenia pojazdów, matryce obrotowe, mieszarki zbożowe, obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, alternatory-generatory prądu przemiennego,
brzeszczoty pił, cylindry do maszyn i silników, chłodnice do silników,
ciągniki jednoosiowe ogrodowe, depaletyzatory, dmuchawy, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dziurkarki, dźwigi
do pojazdów, filtry powietrza chłodnic silników, galwanizacyjne maszyny, gaźniki, gładziarki, gwintownice, generatory elektryczności,
grabiarki, iskrowniki zapłonu, instalacje do mycia pojazdów, kołowrotki, kombajny zbożowe, kopaczki, koparki-czerpaki, koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, koła zębate, kosiarki,
kosiarki-snopowiązarki, kosiarki ogrodowe, krajalnice, krawędziarki,
maszyny dla mleczarstwa, krajarki do roślin okopowych, kultywatory,
łuskarki ziarna, maszyny rolnicze, maszyny do budowy dróg, maszyny
wirujące, mieszalniki, młocarnie, nitownice, odtłuszczacze, obciskarki,
obieraczki, obrabiarki, opryskiwacze, maszyny do ostrzeżenia, młotki
udarowe, piły, pługi, pługi do zdejmowania darni, pogłębiacze, pompy, postrzygarki, prądnice prądu stałego, precyzyjne przecinaki, przenośniki pneumatyczne, podajniki mechaniczne paszy dla zwierząt,
przetrząsacze do siana przeguby Cardana, rozdrabniarki, rozruszniki
silników, rolnicze maszyny rozprowadzające, rozrzutniki kiszonki, rozrzutniki nawozów, równiarki, samonapędowe maszyny wiertnicze,
siewniki, sieczkarnie, separatory, serwoobcinacze, snopowiązałki,
spycharki, strugarki, szlifierki, świdry, transportery, urządzenia do zagęszczania odpadów, tłoki do amortyzatorów i cylindrów, tokarki,
tłumiki do silników, wialnie, wiązarki do siana, wkrętarki, wtryskiwacze do silników, wirówki, wycinarki, wygładzarki, wyżymarki, zamiatarki drogowe, zgniatarki puszek, żniwiarki, 8 bijaki, brzeszczoty do pił
[części narzędzi ręcznych, brzytwy, czerpaki [narzędzia ręczne], dłuta,
dłuta gniazdowe [przysieki], dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie,
dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], dłutka do uszczelniania, dobijaki
do gwoździ, dziurkacze numerujące, dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], dźwignie, ekspandery [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], grabie [narzędzia], grzechotki [narzędzia ręczne], gwintownice
[narzędzia ręczne], gwintownice ramkowe pierścieniowe, kątowniki
[narzędzia], kielnie, klucze [narzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne],
koparki do rowów [narzędzia ręczne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kosy, kurki [narzędzia ręczne], lewarki uruchamiane ręcznie,
łomy, łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], łyżki [chochle do win],
łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, maszynki
do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne mieszadła do mieszania farb,
młotki [narzędzia ręczne], młotki do groszkowania, młotki drewniane
[przyrządy ręczne], młotki murarskie, młotki nitownicze [narzędzia],
napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręczne], narzędzia
do wyciągania gwoździ, narzędzia do zbierania owoców [narzędzia
ręczne], narzędzia formierske, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], narzędzia
skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne [przyrządy ręczne],
nitownice [narzędzia ręczne], noże do otwierania wina, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, nożyki do okulizowania roślin, obcinaki do rur [narzędzia ręczne], obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obudowy do pił
ręcznych, oplatarki [narzędzia ręczne], oprawki do rozwiertaków,
oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], osełki do ostrzenia kos, oskardy, kilofy, ostrza [narzędzia ręczne], ostrza nożyc, ostrzałki, pasy
na narzędzia, pierścienie do kos, pilśniarki [narzędzia ręczne], pilśniarki [narzędzia], piły [narzędzia ręczne], piły kabłąkowe, pistolety
do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pochwy do mieczy, pompki ręczne, pompy powietrza o napędzie
ręcznym, przebijaki [narzędzia], przecinacze, przecinaki [narzędzia
ręczne], przedłużacze do korb do gwintowników, przycinacze
do drzew, przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy do cięcia rur, przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], przyrządy do ostrzenia,
przyrządy do ostrzenia ostrzy, przyrządy do strzyżenia bydła, przyrządy do znakowania żywego inwentarza, przyrządy tnące [narzędzia
ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], rączki do narzędzi ręcznych, rębaki [noże], rękojeści kos, rękojeści niemetalowe do noży, rozdrabniacze do warzyw, rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], rozwiertaki, rożki szkutnicze [marszpikle], scyzoryki, sekatory, sierpaki,
skrobaki [narzędzia ręczne], skrzynki uciosowe [narzędzia], srebro
stołowe [noże, widelce i łyżki], stemple do wypalania, strugi, strugi
kątniki, szpryce do rozpylania środków owadobójczych, sztućce stoło-
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we [noże, widelce i łyżki], śrubokręty nieelektryczne, świdry [narzędzia ręczne], ubijaki do gruntu [narzędzia], uchwyty do pił, urządzenia
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, widełki do pielenia [ręczne],
widły, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła [części narzędzi ręcznych],
wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], wybijak, żelazka elektryczne, żyletki, 9 dzwonki sygnalizacyjne, etui na okulary, filmy kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, gwizdki sygnalizacyjne, kalkulatory, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki i koła ratunkowe, kasety
wideo, kaski ochronne dla uprawiania sportu, lornetki, lupy, myszy
komputerowe, okulary ochronne do uprawiania sportu, pływaki
do kąpieli i pływania, podkładki pod myszy komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe, odbiorniki radiowe,
radia samochodowe, suwaki logarytmiczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wagi,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 11 aparatura i instalacje
chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji
wodnych i gazowych, instalacje do klimatyzacji, instalacje klimatyzacyjne w pojazdach, instalacje grzewcze w pojazdach, piece do spopielania, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe, płynne lub gazowe, urządzenia oświetleniowe w pojazdach, wymienniki ciepła,
abażury, lampki elektryczne na choinkę, świecące numery do domów,
elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy, fontanny, zapalniczki do gazu, koce i poduszki podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, kominki domowe, lampiony, klosze do lampy, latarki,
suszarki do włosów, żyrandole, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów,
autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, błotniki, ciągniki, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, ciężarówki-lory, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki, hamulce do pojazdów,
karoserie samochodowe, koła pojazdów, kołpaki, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, pojazdy-chłodnie, pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe,
pojazdy trzy lub czterokołowe, polewaczki, przyczepy, przyczepy
kempingowe, przyczepy mieszkalne samochodowe, podwozia pojazdów, zderzaki do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, rowery, samochody kempingowe, samochody osobowe,
siedzenia do pojazdów, traktory, wózki: bagażowe, do golfa, do transportu wewnętrznego, wózki transportowe trójkołowe, wózki widłowe, 14 bransoletki do zegarków, breloczki, budziki, emblematy z metali szlachetnych, figurki-statuetki z metali szlachetnych, medale,
monety, spinki do krawatów i mankietów, zegary, 16 afisze, albumy,
broszury, czasopisma, emblematy papierowe, etykiety papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, foldery, fotografie, grafiki,
kalendarze, karty do gry, katalogi okolicznościowe, koperty, książki,
obrazy, mapy turystyczne, naklejki, nalepki, notesy, papierowe opakowania okolicznościowe, periodyki, papeteria ozdobna, pocztówki,
plakaty, prospekty, publikacje, przewodniki turystyczne, reprodukcje
graficzne, ryciny, torby do pakowania okolicznościowe, zakładki
do książek, widokówki, wydawnictwa naukowe o regionie warmińskim, 18 aktówki, teczki, nosidełka do noszenia dzieci, kagańce, portfele na karty wizytowe, kijki marszowe, kuferki i kufry bagażowe i podróżne, opakowania ze skóry, parasole, plecaki, plecaki turystyczne,
portmonetki, portfele, parasole przeciwsłoneczne, siatki na zakupy,
skórzane: pasy, szkolne: teczki, torby, tornistry, teczki na nuty, teki, dyplomatki, torby alpinistyczne: na kółkach, na zakupy, plażowe, podróżne, turystyczne, walizy, 20 dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, figurki-statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, poduszki, podpory pod książki, kwietniki, listwy
do ram obrazów, lusterka toaletowe, lustra, numery domów nieświecące niemetalowe, tablice na ogłoszenia, opakowania drewniane
do butelek, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, stojaki na parasole, parawany, taborety-podnóżki, 21 wyroby
z ceramiki dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, cukiernice,
czajniczki do herbaty, deski do krojenia do kuchni, doniczki na kwiaty,
dozowniki mydła i do papieru toaletowego, dzbanki, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, kieliszki do jajek, świeczniki, kosze do użytku
domowego, kosze na odpadki i śmieci, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kubki, kufle, okładki, uchwyty na karty menu, otwieracze do butelek, pucharki na owoce, patery, pieprzniczki, podkładki
na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, pojemniki na chleb
i na słodycze, serwetniki, szklane wyroby malowane, termosy, wazony, wyroby garncarskie, 22 sznury, liny i szpagaty z włókien natural-
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nych i sztucznych, z papieru i tworzyw sztucznych, szpagat papierowy, hamaki, markizy, namioty, sznurki do pakowania, sznurki
do wyrabiania sieci, szelki do transportu ładunków niemetalowe, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, worki pocztowe, 25 odzież zwłaszcza
odzież sportowa: koszulki i spodenki sportowe i gimnastyczne, dresy,
czapki i kapelusze, bluzki, berety, daszki do czapek, drewniaki, krawaty, kalosze, kąpielówki, fulary, legginsy, paski, chusty, obuwie: gimnastyczne, piłkarskie, plażowe, sportowe, skarpetki, szale, szelki, turbany, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, balony do zabawy, zabawki, puzzle, klocki, lalki, latawce,
pluszowe zabawki, maskotki i gadżety reklamowe z tworzyw, drewna
i materiałów tekstylnych, akcesoria do gry: kije, karty, kule, piłki, żetony, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne i energetyczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu różnych towarów w zakresie sprzętu motoryzacyjnego, maszyn rolniczych i budowlanych
oraz ich części i akcesoriów, usługi w zakresie prowadzenia agencji
importowo-eksportowej, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, analizy finansowe, dzierżawa i wycena majątku
nieruchomego, doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo
podatkowe, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, pośrednictwo finansowe i pieniężne, porady w zakresie inwestowania
w nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań, zarządzanie finansami, 37 doradztwo budowlane, izolowanie
budynków, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy
urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy maszyn, montaż i naprawy
instalacji alarmowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, przeciwpożarowych, mycie pojazdów, nadzór budowlany, obsługa i naprawa pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
usługi stacji obsługi samochodów-tankowanie i obsługa, wynajem
buldożerów, koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wynajem maszyn
i urządzeń rolniczych, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie przesyłek, dystrybucja: energii, paliw gazowych, prądu
elektrycznego i wody, magazynowanie i przechowywanie towarów,
pakowanie produktów i towarów, przenoszenie, przewóz bagaży,
przeprowadzki, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, transport, usługi w zakresie transportu autobusowego, samochodowego, transport pasażerski, transport podróżnych, wyładunek i składowanie odpadów, wynajmowanie magazynów,
wypożyczanie pojazdów, zaopatrywanie w wodę, 40 oczyszczanie,
odświeżanie i dezodoryzacja powietrza, oczyszczanie i uzdatnianie
wody, przetwarzanie i sortowanie odpadów oraz surowców wtórnych, przetwarzanie ropy naftowej, recykling odpadków i odpadów,
spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, usługi związane z niszczeniem odpadów i odzyskiem surowców,
wulkanizacja, wytwarzanie energii, obróbka materiałów, 41 organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie wszelkich imprez publicznych, prezentacji, wystaw,
szkoleń i kursów edukacyjnych, kongresów, konferencji, seminariów,
sympozjów, zjazdów, spotkań przedstawicieli przedsiębiorców
z przedstawicielami władz, 42 inżynieria techniczna, opracowywanie
projektów technicznych, testowanie pojazdów, usługi w zakresie prowadzenia badań technicznych, badań w dziedzinie mechaniki, badań
i doradztwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe wykonywane na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków, wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi związane z gaszeniem pożaru, ochrona przeciwpożarowa, usługi ochroniarskie, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi .

(111) 308158
(220) 2016 03 29
(151) 2018 03 13
(441) 2016 07 04
(732) OneLogin Limited, Maidenhead, GB.

(210) 454182
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(540) ONELOGIN
(510), (511) 35 reklama i marketing, w szczególności usługi marketingu interaktywnego, oparte na telefonii i Internecie, technologiach
międzysektorowych, takie jak marketing mailowy i sms-owy.
(111) 308159
(220) 2016 03 31
(151) 2018 03 16
(441) 2016 07 04
(732) MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RAVCORE RAVENS CORE GAMING
(540)

(210) 454331

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24, 25.03.25, 26.04.02, 26.04.05,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akcesoria komputerowe i telewizyjne, drukarki, głośniki, słuchawki, kable, złącza, listwy zasilające, kamery internetowe,
karty pamięci, pamięci FLASH, klawiatury, komputery, monitory,
myszy, obudowy komputerowe, urządzenia skanujące, wentylatory
komputerów, zasilacze komputerowe, zasilacze awaryjne, zestawy
chłodzące do komputerów.
(111) 308160
(220) 2016 04 07
(210) 454531
(151) 2018 03 16
(441) 2016 07 18
(732) RES-GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Rzeszów, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, podpory metalowe,
zamknięcia do pojemników metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki do przechowywania żywności metalowe, pojemniki metalowe
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, pokrywy do włazów metalowe, pręty ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe,
przegrody metalowe, przewody centralnego ogrzewania metalowe,
metalowe przewody ciśnieniowe, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do metalowych przewodów sprężonego
powietrza, zawory do metalowych przewodów wodociągowych,
przewody wodociągowe metalowe, rusztowania metalowe, stopnie
metalowe schodów, silosy metalowe, skrzynie metalowe, skrzynki
na narzędzia metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, metalowe słupy telegraficzne, szyldy metalowe, tuleje, wsporniki metalowe dla budownictwa, wykładziny metalowe, metalowe obejmy
do zamocowania rur, metalowe przewody zasilające, zasuwy, zbiorniki metalowe, 10 aparatura dla anestezjologii, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów (np. do dróg oddechowych), 11 rury
kotłowe centralnego ogrzewania, rury do kotłów grzewczych, kotły
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grzewcze, podgrzewacze powietrza, instalacje do podgrzewaczy,
instalacje do filtrowania powietrza, 37 instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, izolowanie i uszczelnianie budynków, nadzór
budowlany, budowa i konserwacja rurociągów, informacja budowlana, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, czyszczenie i naprawy kotłów, lakierowanie, nitowanie, montaż i naprawy
instalacji grzewczych, montaż rusztowań.

(111) 308161
(220) 2016 04 13
(151) 2018 02 23
(441) 2016 10 10
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) sun expert DAX Sun
(540)

(210) 454736

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody,
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony
skóry twarzy, dała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny,
sole, żele, kremy.
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(111) 308162
(220) 2017 02 13
(210) 467679
(151) 2018 03 02
(441) 2017 07 10
(732) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SZKOŁA GIEŁDOWA
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, 35 analizy rynkowe i badania rynku, pozyskiwanie
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi informacyjne, reklamowe i promocyjne, dotyczące rynku kapitałowego,
obrotu akcjami, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi oraz
towarami giełdowym, usługi w zakresie przeprowadzania akcji marketingowych przez Internet, 41 usługi edukacyjne związane z usługami
finansowymi, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, szkoleń, warsztatów związanych z rynkiem kapitałowymi oraz ładem korporacyjnym, usługi w zakresie gier finansowych
świadczone drogą elektronicznego przekazu oraz organizowanie konkursów dotyczących usług finansowych, rynku kapitałowego i ładu
korporacyjnego, publikowanie książek, periodyków, biuletynów, magazynów oraz publikacje elektroniczne, w zakresie usług finansowych,
rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego.
(111) 308163
(220) 2017 02 16
(151) 2018 03 02
(441) 2017 07 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Delikatesy kuchni
(540)

(210) 467719

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe
dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe
i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, zboża,
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia,
chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty
spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona
roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje
na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów
alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane, wymie-
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szane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, przetworzonych produkty mięsne, past mięsnych,
pasztetów, smalcu, jaj i produktów z jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owoców morza,
przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mięsa,
przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków, przekąsek
na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek na bazie
tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurtowych
i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów
mlecznych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów,
mąki, syropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych
sosów, czatnej i past, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki
i grysiku, czekolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów
i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, wyrobów
cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego makaronu,
klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań gotowych zawierających
makaron, ciast do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanek
do jego przygotowywania, cukrów, naturalnych słodzików, polew
cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów,
słodkich polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów rolnych
i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych dla ludzi, siemienia lnianego,
sezamu jadalnego, świeżych nasion roślin strączkowych, napojów
owocowych, wody, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych,
napojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów
alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów
alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi dystrybucyjne, usługi
eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
pośrednictwo handlowe, usługi organizowania gier i konkursów,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalność i owych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 308164
(220) 2017 02 17
(210) 467737
(151) 2018 03 02
(441) 2017 07 10
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CosmoLash
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 308165
(220) 2017 02 17
(210) 467743
(151) 2018 03 02
(441) 2017 07 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Łazienki VC 540
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 12.03.02, 12.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki I preparaty neu-
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tralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów,
szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.

(111) 308166
(220) 2017 02 17
(210) 467745
(151) 2018 03 02
(441) 2017 07 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VOIGER PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.02.05, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki I preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty
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czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów,
szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.

(111) 308167
(220) 2017 02 20
(151) 2018 03 09
(441) 2017 08 07
(732) PROFIBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) BENNON EXPERIENCE OF EXPERTS
(540)

(210) 467845

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów,
25 buty (skórzane, zimowe, sznurowane, robocze, ochronne, wkładki
do obuwia).
(111) 308168
(220) 2017 03 06
(210) 468509
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 13
(732) KONCEWICZ DARIUSZ ARCHITEKT IT, KONSULTANT, TRENER,
Warszawa, PL.
(540) shrum it
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działaności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, 45 badania prawne, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 308169
(220) 2017 03 13
(210) 468802
(151) 2018 03 13
(441) 2017 07 31
(732) LASKOWSKI PIOTR 6-ŚCIAN BIURO NIERUCHOMOŚCI,
Oborniki Śląskie, PL.
(540) SZEŚĆ ŚCIAN
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem biur do pracy w systemie co-working, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie nieruchomością.
(111) 308170
(220) 2017 03 15
(210) 468884
(151) 2018 03 09
(441) 2017 08 16
(732) TOC DLA EDUKACJI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) TOC
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(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkolenia, kursy samoświadomości, szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(111) 308171
(220) 2017 03 20
(210) 469147
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 13
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) Jarzębiak JAWORZAŃSKI Rowanberry Vodka Jarzębiak
charakteryzuje się pomarańczową barwą oraz słodkim smakiem
i delikatną nutą cierpkości charakterystyczną dla owoców
jarzębiny.
(540)

2743

niczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, instalacje
elektryczne, aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automatyczne sekretarki, dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, komputery,
komputery przenośne [podręczne], nadajniki sygnałów elektronicznych, neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, odbiorniki
radiotelefoniczne, odbiorniki audiowizualne, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, pliki muzyczne do pobierania, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy sterujące
komputerowe, nagrane, programy komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne do pobrania, sprzęt komputerowy, szafy grające,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do nauczania,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, znaki cyfrowe, znaki świecące, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi
biblioteczne, usługi edukacyjne i instruktażowe, tłumaczenia.

(111) 308174
(220) 2017 05 12
(210) 471575
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 13
(732) TRITT KRZYSZTOF KT TRADE, Gowarzewo, PL.
(540) ZMOTORYZOWANI
(540)

Kolor znaku: beżowy, różowy, brązowy, pomarańczowy
(531) 05.07.21, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(111) 308172
(220) 2017 05 31
(210) 470974
(151) 2018 03 09
(441) 2017 08 07
(732) SUDER EWA F.P.H.U. JUNIOR SUDER, Myślenice, PL.
(540) Paradise baby
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.19
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe
foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie gondole, spacerówki, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków
dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, 18 nosidełka
dla niemowląt, nosidła dzieci do noszenia na plecach lub przodem
do rodzica, parasolki przeciwsłoneczne do wózków, plecaki, torby zawarte w tej klasie, torby do transportu bagażu, torby na zakupy, torby
na kółkach, torby przytraczane do pasa, torby podróżne na ubrania.
(111) 308173
(220) 2017 05 04
(210) 471217
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) HANUSEK MACIEJ, Racibórz, PL.
(540) BUDKA NIETELEFONICZNA
(510), (511) 9 druty [przewody] telefoniczne, dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, nadajniki [telekomunikacja], słuchawki
telefoniczne, smartofony, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telepromptery,
zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, słuchawki [zakładane na głowę], odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, przenośne
odtwarzacze multimedialne, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
elektroniczne tablice wyświetlające, interaktywne tablice elektro-

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], narzędzia [części maszyn],
pasy do podnośników, podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy],
podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne,
smarownice [części maszyn], uchwyty [części maszyn], urządzenia
podnośnikowe, 9 alarmy dźwiękowe, diody świecące [LED], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], ekrany wideo,
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne ściemniacze światła, hologramy, instalacje elektryczne, interaktywne tablice elektroniczne, kamery wideo, komputery przenośne [podręczne], materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], końcówki [elektryczność] mechaniczne, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne,
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, pamięci zewnętrzne USB, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, tablice sygnalizacyjne,
świetlne lub mechaniczne, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia systemu GPS, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, 11 lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, oprawki do lamp elektrycznych, oświetlenie do motocykli,
reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, rozpraszacz światła, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, światła do pojazdów, światła rowerowe, urządzenia
do oświetlania m pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarniki do lamp elektrycznych,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe.
(111) 308175
(220) 2017 05 12
(210) 471578
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) TRITT KRZYSZTOF KT TRADE, Gowarzewo, PL.
(540) TT TT TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.18,
26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], narzędzia [części maszyn],
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pasy do podnośników, podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy],
podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne,
smarownice [części maszyn], uchwyty [części maszyn], urządzenia
podnośnikowe, 9 alarmy dźwiękowe, diody świecące [LED], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], ekrany wideo,
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne ściemniacze światła, hologramy, instalacje elektryczne, interaktywne tablice elektroniczne, kamery wideo, komputery przenośne [podręczne], materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], końcówki [elektryczność] mechaniczne, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne,
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, pamięci zewnętrzne USB, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, tablice sygnalizacyjne,
świetlne lub mechaniczne, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia systemu GPS, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, 11 lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, oprawki do lamp elektrycznych, oświetlenie do motocykli,
reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, rozpraszacz światła, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, światła do pojazdów, światła rowerowe, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarniki do lamp elektrycznych.
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe.
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(540) GOOD COFFEE IS A HUMAN RIGHT
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, 16 filtry papierowe
do kawy, 30 kawa, kawa aromatyzowana, kawa niepalona, kawa
liofilizowana, kawa czekoladowa, kawa mielona, kawa nienaturalna,
kawa słodowa, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, torebki
z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
kawa herbata kakao i namiastki tych towarów, kawa palona w proszku granulowana lub w napojach, 35 usługi sprzedaży detalicznej
z związku z kawą.
(111) 308179
(220) 2017 01 05
(210) 466062
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarszewy, PL.
(540) IZOLEX
(540)

(111) 308176
(220) 2017 05 12
(210) 471580
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 13
(732) ZATORA HALINA ZATORA, Wrocław, PL.
(540) Zatora
(510), (511) 28 czujniki brania [sprzęt wędkarski], haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, proce [artykuły sportowe), siatki do sportów, spławiki wędkarskie, sprzęt
wędkarski, sztuczne przynęty wędkarskie, wabiki do myślistwa lub
rybołówstwa, wędki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki,
zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, żyłki wędkarskie, 35 pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.03.01
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje kontaktowe, kleje poliuteranowe, kleje do płytek, kleje do pokryć podłogowych, kleje do powłok
sufitowych, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje przemysłowe
do użytku w budownictwie, kleje do pokryć dachowych nakładane
na gorąco, kleje na bazie kauczuku do użytku przemysłowego, kleje
do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, 17 materiały izolacji
budowlanej jak: wełna mineralna, wata szklana do izolacji, zaprawy
budowlane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające, powłoki uszczelniające epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych, zaprawy
izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, materiały uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, masa bitumiczna
kauczukowa, dyspersyjna folia hydroizolacyjna, masy szpachlowe
uszczelniające, uszczelki, kity, taśmy uszczelniające, kleje izolacyjne,
19 szkło budowlane, gipsy, suche tynki, cegła, cement, wapno, uszlachetniający piasek budowlany, kruszywo, kostki betonowe, stolarka
budowlana, opakowania z płyt pilśniowych, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, materiały gruntujące podłoże, materiały budowlane
niemetalowe, materiały budowlane z bitumu, materiały budowlane
i konstrukcyjne niemetalowe, cementowe powłoki ścienne, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
baseny kąpielowe pływackie, materiały do pokryć nawierzchni drogi,
materiały wiążące do naprawy drogi, okładziny niemetalowe, zaprawy budowlane, posadzki przemysłowe epoksydowe.

(111) 308177
(220) 2017 05 18
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 13
(732) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) # Jestem Fachowcem Polbruk
(540)

(210) 471846

(111) 308180
(220) 2017 03 29
(210) 469675
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) CO.DA.P.Cola Dairy Products S.P.A., Neapol, IT.
(540) Gran Cucina
(540)

Kolor znaku: niebieskim, granatowy
(531) 24.17.05, 24.17.09, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz budownictwa ogólnego: kostka brukowa, płyty brukowe, płyty tarasowe,
kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, murki, 37 budownictwo
ogólne, usługi budowlane, remontowe, budowa nawierzchni dróg,
chodników, roboty brukarskie.

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 29 mleko, nabiał i substytuty nabiału, bita śmietana, kwaśna śmietana, śmietana kremówka do ubijania, śmietana
w proszku (produkty mleczne), bita śmietana (dosładzana), masło
migdałowe, krem warzywny, 30 sosy, sos bechamel.

(111) 308178
(220) 2017 05 18
(210) 471862
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 13
(732) JAVA COFFEE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(111) 308181
(220) 2017 05 19
(210) 471876
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 13
(732) CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CASINO WarsaW
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(510), (511) 36 usługi udzielania i pożyczek i kredytów, usługi leasingowe.

(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gier komputerowych i telewizyjnych, 28 automaty do gier losowych, do gier zręcznościowych, do gier komputerowych, automaty do gier na żetony
lub na monety, aparaty uruchamiane poprzez wrzucenie monety lub
żetonu, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, urządzenia do prowadzenia loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych,
41 usługi prowadzenia kasyn gry, obsługa sal gier na pieniądze,
prowadzenie klubów rozrywki, organizowanie loterii, prowadzenie
klubów nocnych, obsługa salonów gier, organizowanie przyjęć, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie totalizatorów, loterii, prowadzenie zakładów wzajemnych,
bukmacherstwo, publikowanie tekstów innych niż reklamowe w formie papierowej, multimedialnie i za pośrednictwem Internetu, planowanie rozrywki, informacja o imprezach rozrywkowych, 43 usługi
prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów, usługi
rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.
(111) 308182
(220) 2017 05 23
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) APA
(510), (511) 9 przekładniki niskonapięciowe.

(210) 472000

(111) 308183
(220) 2017 05 23
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) FUNDACJA KOŹMIŃSKICH, Warszawa, PL.
(540) Fundacja Koźmińskich
(540)

(210) 472014

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.01.01, 03.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego (life choaching),
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie seminariów związanych z edukacją.
(111) 308184
(220) 2017 05 24
(151) 2018 03 06
(441) 2017 08 21
(732) LEASING MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) LEASING MIKRO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 03.13.16, 03.13.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
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(210) 472050

(111) 308185
(220) 2017 05 24
(210) 472064
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 13
(732) ALEXANDER NUT GROUP HOLDING GMBH, Hannover, DE.
(540) Chwila zapomnienia
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetworzone, orzechy ziemne,
preparowane orzechy nerkowca, solone orzechy nerkowca, preparowane orzeczy pistacjowe, migdały przetworzone, orzechy suszone,
orzechy prażone, orzechy pieczone, orzechy solone, orzechy przyprawione, przekąski na bazie orzechów, orzechy prażone, orzechy
preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki ziemne,
powlekane orzechy laskowe, powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orzechów (do chrupania), suszone owoce, przekąski na bazie
owoców, 30 przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski na bazie pszenicy, przekąski kukurydziane, krakersy solone, słone paluszki,
słone precle, przekąski w formie precli, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze.
(111) 308186
(220) 2017 05 26
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) PROBABY PSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) + plus Baby
(540)

(210) 472218

Kolor znaku: turkusowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.05, 26.01.16
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 20 meble, lustra, ramki obrazów, chodziki dla dzieci, stojaki na czasopisma, łóżeczka dla małych dzieci,
wysokie krzesła dla dzieci, kojce dla dzieci, kołyski, komody, łóżeczka dla niemowląt, materace, materace sprężynowe do łóżek, maty
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, meble, poduszki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, regały [meble], 24 narzuty na łóżka i obrusy, bielizna domowa, bielizna kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], materiały na bieliznę osobistą, bielizna
pościelowa, kołderki do przykrywania nóg, moskitiery, pokrowce
na poduszki, pokrycie na materace, poszewki, poszewki na poduszki,
pościel, prześcieradła [tkaniny], tekstylne ręczniki do twarzy, ręczniki
tekstylne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe balony do zabawy, bańki mydlane [zabawki], baseny
kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], butelki do karmienia lalek, deskorolki, domki dla lalek, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, grzechotki, hulajnogi [zabawki], huśtawki, karuzele, klocki [zabawki], konie na biegunach [zabawki], kukiełki,
lalki, latające krążki [zabawki], latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla
lalek, marionetki, maski [zabawki], misie pluszowe, zestawy modelarskie, przeskalowane [zabawki], modele pojazdów przeskalowane,
stoły do piłkarzyków, piłki do gier, pistolety [zabawki], pluszowe
zabawki, pływaki do kąpieli i pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, puzzle, rakiety [do gry],
rzutki, strzałki [gra], samochody sterowane radiem [zabawki], sanki [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe], siatki na motyle,
skrobaczki do nart, ubranka dla lalek, zabawki ruchome, zabawki
wepchane, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe.
(111) 308187
(220) 2017 05 31
(210) 472375
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
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(540) W POLSCE PL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.04.09, 26.04.18, 25.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD, płyty fonograficzne, taśmy
video, taśmy magnetyczne, dyski optyczne w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, programy
komputerowe nagrane, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji w obrębie
indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych lub sieci
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi poczty
elektronicznej i do komunikacji w grupach roboczych poprzez sieci
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, materiały introligatorskie,
torby do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 tworzenie,
wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, reklama, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi rozpowszechniania wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem
czasu i miejsca reklamowego, usługi w zakresie badania rynku oraz
badania opinii publicznej, badania marketingowe, organizowanie
i obsługa wystaw, giełd i targów handlowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania oraz prowadzenia
działalności gospodarczej, prezentowanie towarów osób trzecich
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikacje reklamowe,
wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów
innych źródeł informacji związanych z globalną siecią komputerową,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych,
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych
i drukowanych, zarządzanie planami lojalnościowymi oraz 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, rozliczenia i rejestracja transakcji wymiany płatnych treści,
usługi sprzedaży internetowej prasy, magazynów, fotografii, zdjęć,
książek on-line, usługi edycji tekstu, 38 transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transfer strumieniowy danych, transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, 39 dystrybucja gazet i periodyków,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie publikacji i dystrybucji drogą elektroniczną
książek, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, dystrybucja
nagrań audio lub video, usługi edycji nagrań audio, nagrań wideo,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia do innych celów, niż
reklamowe, dostarczanie publikacji elektronicznych 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, nauko-
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wych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz
usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, hosting, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych.

(111) 308188
(220) 2017 06 07
(210) 472663
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOP FOOD
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, reklama, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) artykułów spożywczych,
artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów do czyszczenia
i odświeżania, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
(111) 308189
(220) 2017 06 12
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) DOBOSZ SŁAWOMIR, Radomsko, PL.
(540) S K B
(540)

(210) 472860

Kolor znaku: ciemnoniebieski, ciemnoczerwony
(531) 18.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 arkusze stalowe do użytku w budownictwie, artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, balustrady metalowe do balkonów, balustrady metalowe do mostów, balustrady metalowe do ogrodzeń, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki bezpieczeństwa z metalu, barierki metalowe, bele
stalowe, belki budowlane z metalu, belki metalowe, belki metalowe
do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, belki stropowe
z żelaza lub stali, belki z metali nieszlachetnych do budynków, belki
z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, budowlane materiały metalowe, budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, metalowe
cegły budowlane, cegły ogniotrwałe z metalu, cegły półogniotrwałe
z metalu, ciągliwe palisady metalowe, ciągnione i polerowane pręty
metalowe, cieplarnie metalowe będące nieruchomymi konstrukcjami budowlanymi, cokoły (metalowe) [konstrukcje], części budowli
z metalu, części połączeniowe do rur z metalu, części zamków z metalu, czopy metalowe, dachowe rynny metalowe, metalowe pokrycia
dachów, dachy z metalu na konstrukcje, drobne wyroby metalowe,
dźwigary metalowe, dźwigary metalowe do budynków, dźwigary
metalowe do użytku w budownictwie, fasady metalowe, fasetv metalowe, formy metalowe do odlewania metali, formy metalowe
do wytwarzania produktów betonowych, giętkie rurki metalowe,
głowice metalowe będące częściami filarów, głowice metalowe będące częściami kolumn, gotowe do montażu budynki z metalu, goto-
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we elementy budowlane [metalowe], gwintowane pręty metalowe,
gwoździe, haki metalowe do użytku w budownictwie, izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kable, druty i łańcuchy, z metalu, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, kanały metalowe, kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych, kanały metalowe
na rury wentylacyjne, kanały przewodowe (nieelektryczne) z metalu,
kanały przewodowe z metalu [inne niż elektryczne], kanały ściekowe
z metalu, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, kątowniki stalowe do dachów, kątowniki
stalowe metalowe, klamry do użytku w budownictwie, kolanka metalowe do rur, konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe do konstrukcji metalowych [budownictwo],
konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), konstrukcje
stalowe [budownictwo], kopuły oświetleniowe [konstrukcje] z metalu do budownictwa, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kraty
stalowe, krawędzie (obrzeża) metalowe, krawędzie ścieżek wykonane z materiałów metalowych, krążki [drobnica metalowa], krążki metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kształtowniki
metalowe, kształtowniki z metalu, listwy profilowane metalowe dla
budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, łańcuchy metalowe, łączniki do prętów metalowe, łączniki do rur [metal],
łączniki metalowe do okien skrzynkowych, łączniki metalowe
do rusztowań, łuki z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa,
materiały do budowy dróg (z metalu), materiały konstrukcyjne metalowe, materiały metalowe na rusztowania budowlane, materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalowa okładzina
ścienna [budownictwo], metalowe akcesoria do przewodów giętkich, metalowe arkusze do zawijania, metalowe bloki konstrukcyjne,
metalowe elementy budowlane, metalowe elementy usztywniające
i wzmacniające konstrukcję, metalowe elementy wykończeniowe
[obramienia] stosowane w budownictwie, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe komponenty budowlane, metalowe komponenty
budowlane do budowy sklepień łukowych, metalowe komponenty
budowlane w postaci płyt, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci
paneli, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe
materiały dachowe, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe materiały zbrojeniowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe owrężenia łukowe do użytku w budownictwie, metalowe płyty
konstrukcyjne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia ścienne do budownictwa,
metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe pręty rozciągane
do użytku w budownictwie, metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych, metalowe rury rozgałęźnikowe do rurociągów,
metalowe rusztowania do budynków, metalowe struktury wzmacniające do budynków, metalowe szkielety budowlane, metalowe
szkielety konstrukcji, metalowe świetliki do budynków, metalowe,
modułowe elementy budowlane, metalowe, modułowe, przenośne
elementy budowlane, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane,
metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe, strukturalne ramy budowlane, metalowe, strukturalne, budowlane szkielety
konstrukcji, modułowe konstrukcje metalowe, modułowe przenośne
konstrukcje budowlane [metalowe], modułowe, prefabrykowane,
stalowe szkielety konstrukcji, ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane],
okładziny metalowe do użytku w budownictwie, oranżerie metalowe [konstrukcje], pokrycia dachowe metalowe, pomost roboczy
[konstrukcje], półki metalowe [konstrukcje], prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy
montażowe, prefabrykowane mosty metalowe, prefabrykowane
rusztowania metalowe, prefabrykowane, metalowe konstrukcje
ścian zawierające izolację z wełny mineralnej, pręty cynowe, pręty
do spawania, pręty gwintowane z metalu, pręty mennicze (do wybijania), pręty metalowe do dalszej produkcji, pręty stalowe, produkty
budowlane z metalu, produkty metalowe do użytku w budownictwie, przenośne konstrukcje wykonane z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przenośne struktury metalowe, przewody metalowe, rampy metalowe [konstrukcje], ramy metalowe
do budynków, ramy stalowe do budynków, regały [konstrukcje]
z metalu do podpierania kabli, regały [konstrukcje] z metalu do pod-
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pierania rur, ruchome ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], rury i rurki metalowe, rury metalowe, rury, rurki i przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rusztowania
metalowe do celów budowlanych, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], stalowe materiały budowlane, stropy [metalowe materiały budowlane], szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], taśmy metalowe, termoizolowane profile metalowe,
werandy metalowe [budownictwo], wsporniki metalowe, wsporniki
metalowe dla budownictwa, metalowe zbiorniki [konstrukcje], zbiorniki metalowe, zbiorniki metalowe [kontenery], 9 obwody elektryczne, obwody [elektryczne lub elektroniczne], odbiorniki elektryczne,
instalacje elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania,
11 elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki parowe do ogrzewania
budynków, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki
do systemów centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne
do ogrzewania budynków, kotły grzewcze, kotły do centralnego
ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, gazowe instalacje
do ogrzewania. pomieszczeń, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje
klimatyzacyjne, 19 arkusze bitumiczne do użytku w budownictwie,
niemetalowe belki do celów budowlanych, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
karbowane arkusze zrobione z materiałów z tworzyw sztucznych
[materiał budowlany], materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych,
materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem,
niemetalowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe
szkielety konstrukcyjne do budynków, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, przezroczyste tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych
do konstruowania budynków, przezroczyste panele z tworzyw
sztucznych do celów budowlanych, ramy budowlane niemetalowe,
rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rusztowania wykonane z materiałów niemetalowych,
spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, wsporniki
niemetalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, pokrycia
dachowe z gontów, niemetalowe pokrycia dachowe, filcowe pokrycia dachowe, 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, analiza marketingowa
nieruchomości, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza cen, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, analizy w zakresie marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, gromadzenie danych,
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie
proponowanych ofert w przetargach, księgowość i rachunkowość,
księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość administracyjna, księgowanie kosztów, księgowość, kopiowanie zapisów [papier], negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, nabywanie towarów
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, opracowywanie
informacji gospodarczych, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie rejestrów handlowych, prace biurowe, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu
i działalności gospodarczej, powielanie [kopiowanie] dokumentów,
prezentacje towarów i usług, procedury administracyjne związane
z roszczeniami gwarancyjnymi, procedury administracyjne związane
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ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, prowadzenie rejestru informacji,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie prezentacji w celach
handlowych, skomputeryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zamówienia
towarów, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
sporządzanie dokumentów, sporządzanie faktur, udostępnianie informacji handlowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
udzielanie informacji handlowych, usługi administracyjne w zakresie
kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje
do zakładów ubezpieczeniowych, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi
w zakresie fakturowania, usługi w zakresie czynności biurowych,
usługi w zakresie oceny kosztów, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, zadania kopiowania dokumentów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową,
zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie bazami danych,
zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla osób
trzecich], zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
36 administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie finansami, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, analizy finansowe, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne
transakcje za pomocą kart kredytowych, dzierżawa ziemi, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa gruntu, dzierżawa
budynków, dzierżawa biur, działalność finansowa, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów, finansowanie zakupów, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zakupów na raty, finansowanie zakupów na raty [leasing],
finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie zaliczek
w gotówce, finansowanie związane z samochodami, doradztwo finansowe, finansowanie towarów, finansowanie projektów rozwojowych, handel akcjami, handel akcjami zwykłymi, handel obligacjami,
handel udziałami, gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje w zakresie pojazdów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, informacje finansowe i wyceny, inwestowanie kapitału
w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych,
informacje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, monitorowanie wyników inwestycji, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie inwestycji, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie
finansowe, planowanie inwestycji w nieruchomości, podpisywanie
przedłużonych umów gwarancyjnych, podpisywanie programów
gwarancyjnych, pobieranie płatności, pobieranie czynszów, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie inwestycji finansowych,
pozyskiwanie kapitału, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, przelewy pieniężne, przeprowadzanie bezgotówkowych
transakcji płatniczych, przeprowadzanie studium wykonalności finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, przetwarzanie
płatności, przetwarzanie gotówki, przetwarzanie czeków, przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie płatności na rzecz banków,
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sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, szacowanie strat,
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], szacunki w celach
finansowych, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie informacji inwestycyjnych, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć, usługi finansowania, usługi finansowe
dla spółek, usługi finansowania związane z handlem, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi
w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, usługi wymiany związane z handlem towarami, usługi wymiany towarów, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena budynków, wycena nieruchomości, wyceny towarów,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie akcjami, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, zarządzanie gruntami, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 37 bagrowanie [pogłębianie gruntu],
betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa boisk sportowych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne,
budowa cieplarni i szklarni, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fundamentów mostów,
budowa galerii, budowa hal sportowych, budowa ganków, budowa
i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa
kompleksów biznesowych, budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa linii kolejowych, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa
obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych, budowa
obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów
wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa
pływalni, budowa pomieszczeń, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa saun, budowa schodów
z drewna, budowa ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach,
budowa ścian osłonowych, budowa ścian szczelinowych, budowa
ścianek działowych, budowa sklepów, budowa stropów, budowa
szkół, budowa szpitali, budowa szybów wentylacyjnych, budowa
szybów podziemnych, budowa terenów sportowych, budowa tuneli,
budowa w ramach robót publicznych, budowanie domów, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, budowanie nieruchomości, wynajem sprzętu
budowlanego, budownictwo, burzenie konstrukcji, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], informacja o najmie sprzętu budowlanego, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalacja materiałów izolacyjnych
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja odgromników, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja
szamb, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja wind, instalowanie gotowych
elementów konstrukcyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie podwójnych
szyb, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, konserwacja i naprawy budynków, konserwa-
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cja i naprawy instalacji grzewczej, konsultacje budowlane,
konstrukcja budynków, konsolidacja gruntu, konstrukcja i naprawa
budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych,
malowanie powierzchni budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, modernizacja instalacji do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii
wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad
remontami budynków, nadzór nad renowacją budynków, nadzór
nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków,
nadzorowanie konstruowania budynków, najem maszyn do kopania,
nakładanie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych na budynki,
nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok ochronnych na budynki, nakładanie wylewki posadzkowej, naprawa budynków, naprawa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja
budynków mieszkalnych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa
i renowacja budynków, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, odnawianie i renowacja budynków, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, odnawianie wnętrz budynków,
przekopywanie
[wykopywanie],
przekształcanie
pomieszczeń sklepowych, przygotowywanie terenu pod budowę,
regulacja nachylenia gruntu, remont nieruchomości, renowacja budynków, renowacja i naprawa budynków, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, rozbiórka budynków,
rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusztowań, specjalistyczne odnawianie budynków, stabilizacja gruntu, stawianie fundamentów, stawianie domów z prefabrykatów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, udzielanie informacji
budowlanych, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji budowlanych związanych z robotami publicznymi, udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji w związku
z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji
związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków,
układanie kabli ziemnych, układanie nawierzchni drogowych, układanie rur, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi dekarskie,
usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze
dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane
z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie
konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie konserwacji mocowań, usługi doradcze związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze związane z wynurzaniem
budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów
zabezpieczających, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi instalowania rur, usługi izolacyjne, usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone przez
majstrów, usługi montażu wind, usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi mechanicznego podnoszenia w przemyśle budowlanym, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi odnawiania budynków, usługi
odnawiania mieszkań, usługi szalunkowe, usługi tynkowania, usługi
w zakresie montażu rusztowań, usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych w celu ich konserwacji, usługi w zakresie remontów budynków, usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie wykopywania, usuwanie gruzu z budynków
[usługi budowlane], usuwanie nawierzchni, uszczelnianie budynków
podczas budowy, uszczelnianie budynków, wylewanie (układanie)
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fundamentów, wynajem koparek, wynajem narzędzi budowlanych,
wynajem rusztowań, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wypożyczanie
maszyn budowlanych, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, wyrównywanie betonu,
wyrównywanie terenu budowy, wzmacnianie gruntu, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie przesuwnych szalunków, wznoszenie ścian osłonowych, wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym powietrzu, wznoszenie zakładów produkcyjnych,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, zagospodarowywanie
gruntu pod zabudowę, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zapobieganie zapadaniu się budynków i poprawki
w tym zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie
budynków, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, usługi demontażu, budowa dróg, budowanie dróg kolejowych,
budowa autostrad, budowa mostów, budowa fundamentów mostów, budowa mostów na zamówienie, budowa tuneli, wynajem maszyn budowlanych, wydobywanie surowców naturalnych, rozbiórka
konstrukcji, 39 magazynowanie, dystrybucja i przesyłanie prądu
elektrycznego, 40 chromowanie twarde powierzchni metalowych,
chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzchni metali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, formowanie metali na zimno, informacje o obróbce materiałów, kształtowanie elementów metalowych,
kucie metali, niklowanie twarde powierzchni metali, obróbka cieplna
powierzchni metali, obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów
powlekania proszkowego, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], obróbka
metalu [emaliowanie], obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalurgiczna, obróbka
powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, odpuszczanie metali, powlekanie metalu, pozyskiwanie
materiałów z odpadów, przetwarzanie tworzyw sztucznych, spawanie, tłoczenie metali, usługi w zakresie obróbki metalu, nakładanie
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy
gazowej, nakładanie powłok wykorzystując techniki chemicznego
osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok odpornych na zużycie
przy wykorzystaniu procesów elektrolitycznych, nakładanie powłok
odpornych na zużycie za pomocą procesów autokatalizy, nakładanie
ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, obróbka [odzyskiwanie
surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, obróbka materiałów
z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców wtórnych],
obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], odlewnictwo metali, odlewnictwo kokilowe metali,
wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej, 42 analiza
zachowania konstrukcji budynków, badania dotyczące budynków,
doradztwo projektowe, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie
[projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] sklepów,
planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie i projektowanie
osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie budowy nieruchomości, planowanie projektu, planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowanie [projektowanie]
biur, prace inżynieryjne, projektowanie budowlane, projektowanie
centrów handlowych, projektowanie budynków przemysłowych,
projektowanie konstrukcji, przegląd wadliwych konstrukcji, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych on-line,
rysowanie konstrukcji, sporządzanie planów budowlanych obiektów
rekreacyjnych, sporządzanie planów domów, usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, usługi inżynieryjne w zakresie

2750

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, 44 opieka medyczna i zdrowotna.

(111) 308190
(220) 2017 06 12
(151) 2018 02 28
(441) 2017 07 17
(732) ŚCIŚLICKA IWONA, Wysoka, PL.
(540) YVENE COSMETICS
(540)

(210) 472871

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie],
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne,
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja
mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę, farby
do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik
kosmetyczny], woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień polerski, kleje
do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych
rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki
(kwilai) do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki
dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu,
krochmal do prania, lakier do włosów, środki do usuwania lakieru,
lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru
tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci,
neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, papier do polerowania,
papier ścierny szmerglowy, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy,
pasty do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe,
płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach
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produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa
domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające
[krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty
perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy
sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna
do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony
dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji],
szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki
do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], 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, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu
[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali
[materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów,
wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk pralniczy, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia drzew, chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia,
fryzjerstwo, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie)
włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe,
opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pielęgnacja trawników, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni
ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych
w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku
węgla, salony piękności, usługi sanatoriów, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, tatuowanie, terapia mowy, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi banków krwi, usługi dentystyczne, usługi dezynsekcyjne
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi
ogrodnicze, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego zalesiania, usługi psychologów,
usługi saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi
telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury.

(111) 308191
(220) 2017 06 12
(210) 472878
(151) 2018 02 28
(441) 2017 07 17
(732) ŚCIŚLICKA IWONA, Wysoka, PL.
(540) yvene
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki
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eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie],
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne,
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja
mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę, farby
do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik
kosmetyczny], woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień polerski, kleje
do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych
rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki
(kwilai) do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki
dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu,
krochmal do prania, lakier do włosów, środki do usuwania lakieru,
lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru
tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci,
neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, papier do polerowania,
papier ścierny szmerglowy, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy,
pasty do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe,
płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa
domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające
[krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty
perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy
sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna
do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony
dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji],
szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami,
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do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki
do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], 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, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu
[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali
[materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów,
wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk pralniczy, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia drzew, chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia,
fryzjerstwo, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie)
włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe,
opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pielęgnacja trawników, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni
ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych
w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku
węgla, salony piękności, usługi sanatoriów, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, tatuowanie, terapia mowy, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi banków krwi, usługi dentystyczne, usługi dezynsekcyjne
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi
ogrodnicze, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego zalesiania, usługi psychologów,
usługi saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi
telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury.

(111) 308192
(220) 2017 06 13
(210) 472893
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy
(531) 29.01.12, 08.07.11, 26.15.09, 26.15.25
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], gazety, książki, afisze, plakaty, albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, atlasy, kalendarze,
katalogi, koperty na butelki z kartonu lub papieru, publikacje drukowane, poradniki, przewodniki, almanachy, informatory, zaproszenia, gazetki, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, magazyny,
albumy, afisze, broszury, prospekty, fotografie, 35 reklama, doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu towarów, w tym żywności,
usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie technik kulinarnych, żywno-
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ści oraz dodatków do żywności, usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowej żywności, reklama interaktywna, promocja
sprzedaży, informacje statystyczne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych oraz reklamowych, badania rynku, badania opinii społecznej, dostarczanie
informacji handlowej, informacje handlowe, informacje handlowe
w zakresie pochodzenia towarów, gromadzenie, rozpowszechnianie
i dostarczanie informacji handlowej, informacje handlowe i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja handlowa wspomagana komputerowo, usługi w zakresie komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, opracowywanie
informacji statystycznych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, promocja sprzedaży,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
informacja o powyższych usługach, 41 publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie pokazów na żywo, konferencje, wystawy i seminaria,
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, degustacje win
[usługi edukacyjne], publikowanie recenzji, organizowanie konkursów kulinarnych, edukacja w zakresie zdrowego żywienia i bezpieczeństwa żywności, usługi edukacyjne związane z technologią żywności i technikami kulinarnymi, edukacja w zakresie podnoszenia
świadomości społecznej w dziedzinie dodatków do żywności, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i rozdania nagród,
usługi organizowania imprez, prezentacji i pokazów, gal, przyjęć,
widowisk, festiwali, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i zawodowych, organizowanie plebiscytów,
organizowanie widowisk oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie informacji o imprezach, warsztatach, pokazach,
rozrywce, konkursach, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie publikacji
czasopism, periodyków i tekstów, książek, druków, filmów, nagrań
dźwiękowych i video, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja
o powyższych usługach.

(111) 308193
(220) 2017 06 19
(210) 473089
(151) 2018 03 06
(441) 2017 08 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) APTEKA MEDICEO DRIVE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.09, 25.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: leków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów
wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji
dietetycznych, suplementów diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych,
opatrunków, środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów
ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne .
(111) 308194
(220) 2017 06 20
(210) 473128
(151) 2018 03 19
(441) 2017 08 21
(732) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, PL.
(540) CROSS
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
gazowane, wody mineralne, wody smakowe, napój energetyzujący,
cydr bezalkoholowy, piwo, 33 cydr.
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(111) 308195
(220) 2017 06 20
(210) 473131
(151) 2018 03 19
(441) 2017 08 21
(732) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, PL.
(540) GOLDEN KING
(510), (511) 34 bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów,
gilzy papierosowe, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
tytoń, pojemniki na tytoń, papierosy elektroniczne, filtry do papierosów, cygara, fajki, papierosy.
(111) 308196
(220) 2017 06 22
(151) 2018 03 06
(441) 2017 08 21
(732) FUNDACJA DLA LUDZI, Częstochowa, PL.
(540) fundacja dla ludzi
(540)

(210) 473253

Kolor znaku: szary, jasnozłoty
(531) 04.03.03, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizowania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek na cele szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych,
doradztwo w sprawach organizacji zbiórek funduszy z przeznaczeniem na rzecz ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, oraz
pomocy społecznej, 41 usługi edukacyjne w zakresie propagowania
wiedzy w obszarze kultury, oświaty i wychowania, opieki i pomocy
społecznej, psychologii i psychiatrii, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów,
szkoleń i kursów, publikowanie książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, w szczególności dotyczących kultury, oświaty i wychowania, opieki i pomocy społecznej, psychologii i psychiatrii, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, nauczanie korespondencyjne, informacja o edukacji, doradztwo zawodowe, coaching
w zakresie życia osobistego (doradztwo osobiste), wykonywanie
fotoreportaży, usługi klubowe w zakresie nauczania lub doradztwa
osobistego, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, organizacja zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych, produkcja filmów,
wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie, realizacja, prowadzenie i obsługa imprez rozrywkowych, prowadzenie klubów i kółek
zainteresowań w celach edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, kompetencyjnych, kształcenie praktyczne, informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie ośrodków szkoleniowych, prowadzenie szkół,
pracowni, bibliotek, 44 usługi psychologiczne i psychiatryczne, usługi profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego, badania psychologiczne i psychiatryczne, doradztwo psychologiczne i psychiatryczne,
konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, usługi w zakresie oceny psychologicznej
i psychiatrycznej, usługi w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju intelektualnego pacjentów, wyżej wymienione także przy użyciu nowych i niestandardowych metod.
(111) 308197
(220) 2017 06 22
(210) 473267
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP-DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków, PL.
(540) VITO
(510), (511) 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz
pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz,
zasłon i firan, ekranów, bram wjazdowych i garażowych.
(111) 308198
(220) 2017 06 22
(210) 473269
(151) 2018 03 06
(441) 2017 08 21
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP-DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków, PL.
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(540) UNO
(510), (511) 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz
pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz,
zasłon i firan, ekranów, bram wjazdowych i garażowych.
(111) 308199
(220) 2017 06 22
(210) 473270
(151) 2018 03 19
(441) 2017 08 21
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP-DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków, PL.
(540) SVERO
(510), (511) 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz
pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz,
zasłon i firan, ekranów, bram wjazdowych i garażowych.
(111) 308200
(220) 2017 06 24
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) HOŁOWNIA MARIUSZ, Kownaty, PL.
(540) NOTTE
(540)

(210) 473320

Kolor znaku: szary
(531) 01.07.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, aparatura do przetwarzania informacji, ekrany wideo, elektroniczne etykietki na towarach,
elektroniczne partytury do pobrania, elektryczne dzwonki do drzwi,
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące efekty dźwiękowe do instrumentów muzycznych, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, głośniki, gwizdki sygnalizacyjne, igły gramofonowe,
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio,
kable połączeniowe do systemów audio, kamery wideo, kartridże
z grami wideo, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety
wideo, konwertery cyfrowo-analogowe audio, korektory graficzne
jako urządzenia audio, laptopy, lasery, nie do celów medycznych,
magnetofony, magnetowidy, megafony, membrany jako akustyka,
mikrofony, miksery audio, nośniki do rejestracji dźwięku, obudowy
głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne,
odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, osobiste urządzenia stereofoniczne, pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe do audio-wideo,
przedwzmacniacze Audio, przenośne odtwarzacze multimedialne,
przewody akustyczne, słuchawki zakładane na głowę, słuchawki
telefoniczne, smartfony, sprzęgacze akustyczne, szafy grające, światłowody, tablety, taśmy do rejestracji dźwięku, telegrafy jako urządzenia, teleskopy, tuby do głośników, urządzenia do czyszczenia
płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia dysków nagranych
dźwiękiem, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, urządzenia kinematograficzne, urządzenia monitorujące,
elektryczne, urządzenia typu MP3, urządzenia telewizyjne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wspomagające
obróbkę sygnałów audio, wideofony, wzmacniacze, wzmacniacze
stereofoniczne i wielokanałowe Audio, wzmacniacze mocy Audio,
zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty
sprzedające przez wrzucenie monety, maszyny liczące, gry telewizyjne zawarte w tej klasie, 35 agencje informacji handlowej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, dekoracja
wystaw sklepowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo handlowe na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe i produkcja reklam kinowych i poprzez sieć komputerową i internet, usługi w zakresie marketingu i public relations, usługi umożliwiające odbiorcom wybór i zakup towarów w hurtowni,
sklepach, poprzez Internet z wyrobami : alarmy, alarmy dźwiękowe,
aparatura do przetwarzania informacji, ekrany wideo, elektroniczne
etykietki na towarach, elektroniczne partytury do pobrania, elek-
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tryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia
modyfikujące efekty dźwiękowe do instrumentów muzycznych,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, głośniki, gwizdki sygnalizacyjne, igły gramofonowe, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, kable połączeniowe do systemów audio,
kamery wideo, kartridże z grami wideo, karty pamięci do urządzeń
do gier wideo, kasety wideo, konwertery cyfrowo-analogowe audio,
korektory graficzne jako urządzenia audio, laptopy, lasery, nie do celów medycznych, magnetofony, magnetowidy, megafony, membrany jako akustyka, mikrofony, miksery audio, nośniki do rejestracji
dźwięku, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki
radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, osobiste urządzenia stereofoniczne,
pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe do audio-wideo, przedwzmacniacze audio, przenośne odtwarzacze multimedialne, przewody akustyczne, słuchawki zakładane
na głowę, słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzęgacze akustyczne, szafy grające, światłowody, tablety, taśmy do rejestracji dźwięku,
telegrafy jako urządzenia, teleskopy, tuby do głośników, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, urządzenia do lokalizowania dźwięku,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany
igieł gramofonowych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego
sterowania sygnałami, urządzenia kinematograficzne, urządzenia
monitorujące, elektryczne, urządzenia typu MP3, urządzenia telewizyjne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia
wspomagające obróbkę sygnałów audio, wideofony, wzmacniacze,
wzmacniacze stereofoniczne i wielokanałowe audio, wzmacniacze
mocy audio, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające przez wrzucenie monety, maszyny
liczące, gry telewizyjne zawarte w tej klasie, 37 eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja skarbców, odnawianie instrumentów
muzycznych, strojenie instrumentów muzycznych, 38 przekazywanie fonii i/lub wizji poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet,
zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi w zakresie
organizowania systemów transmisyjnych, 42 prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, stylizacja jako
wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi doradcze w dziedzinie technologii przekazu dźwięku.

(111) 308201
(220) 2017 07 03
(210) 473613
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 02
(732) SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) HALITOX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym.
(111) 308202
(220) 2017 07 05
(210) 473724
(151) 2018 03 26
(441) 2017 10 02
(732) HEINTZE JACEK, HEINTZE BEATA LABORATORIUM BIOOIL
SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra, PL.
(540) labioskin
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów
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kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko kokosowe do celów kosmetycznych, oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty
do depilacji, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, kosmetyczne
żele do masażu inne niż do celów medycznych.

pomiędzy użytkownikami oraz systemami automatyki i sterowania,
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, internetowy serwis informacyjny, usługi w zakresie
dostępu użytkownikom do danych za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, 42 usługi w zakresie projektowania, rozwoju sprzętu
i oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, usługi polegające na dostarczaniu interfejsów programowych
dostępnych poprzez sieć komputerową w celu opracowania informacji w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

(111) 308203
(220) 2017 07 07
(210) 473869
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 13
(732) TORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) All-stick
(540)

(111) 308205
(220) 2017 07 11
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) KAŁUŻA ROBERT, Warszawa, PL.
(540) KEL
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09,
26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, afisze i plakaty z papieru lub
kartonu, folie i papiery samoprzylepne, etykiety papierowe, naklejki,
nalepki, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, katalogi, kalendarze, opakowania papierowe, kartonowe i z tworzyw sztucznych,
foldery, teczki papierowe, prospekty, podręczniki, zawieszki tekturowe, szablony do znakowania, papierowe identyfikatory imienne,
35 reklama, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych [Internet], sprzedaż materiałów drukowanych, folii i papierów samoprzylepnych, etykiet papierowych
i z tworzyw sztucznych, naklejek, nalepek, taśm samoprzylepnych
do celów biurowych, katalogów, kalendarzy, bloczków do zapisywania, opakowań, standów, teczek, podręczników, zawieszek tekturowych, szablonów do znakowania, papierowych identyfikatorów imiennych, 40 usługi drukowania, drukowanie na zamówienie
na towarach osób trzecich w celach promocyjnych i reklamowych,
druk sitowy, drukowanie offsetowe, introligatorstwo, laminowanie,
obróbka papieru, nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie
tekturowe.
(111) 308204
(220) 2017 07 10
(210) 473928
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) CHARLAK SEBASTIAN, KOMUR MACIEJ, STASIAK EDWARD,
SĘCZKOWSKI ZDZISŁAW ELEKTRO-SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA,
Kutno, PL.
(540) Hoton
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania operacjami przemysłowymi, urządzenia do archiwizacji procesów technologicznych,
elektryczna aparatura kontrolna, przyrządy do obserwacji procesów
technologicznych, urządzenia do pomiarów przemysłowych, programy komputerowe, elementy sterowania automatyki, urządzenia,
systemy i programy komputerowe służące gromadzeniu, przechowywaniu, zarządzaniu, przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych,
38 usługi polegające na dostarczaniu informacji za pośrednictwem
sieci komputerowej i sieci telekomunikacyjnej z baz danych, usługi
umożliwiające wielu użytkownikom dostęp do gromadzenia, przetwarzania, analizowania, wizualizacji, raportowania danych, usługi
w zakresie zdalnej kontroli nad systemami automatyki i sterowania,
usługi zapewniające komunikację pomiędzy użytkownikami oraz

(210) 473945

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01, 15.09.01, 15.09.10
(510), (511) 9 sprzęt elektroinstalacyjny: łączniki, gniazda, puszki,
wtyczki, rozgałęźniki wtyczkowe, osłony bezpiecznikowe, rozdzielnice, bezpieczniki, skrzynki do przyłączy, tablice rozdzielcze, zaciski
przewodów, złącza, instalacje i przewody elektryczne, kable i osłony
do kabli, szafy rozdzielcze, rurki, koryta elektroinstalacyjne, elektryczne części przyłączeniowe zwłaszcza elektryczne gniazda wtykowe,
rozgałęźniki [elektryczność], urządzenia wskaźnikowe [elektryczne/
elektroniczne], ograniczniki elektryczne, przyrządy antyinterferencyjne [elektryczność], elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz
aparatura (bezprzewodowa i/lub przewodowa), służąca do przekazywania sygnałów zakłóceniowych do urządzeń i aparatury regulującej,
sterującej, kontrolnej, pomiarowej, przekaźnikowej i rejestrującej,
łączniki elektryczne/elektroniczne, zwłaszcza łączniki instalacyjne,
łączniki instalacyjne urządzeń, łączniki przechylne, łączniki uchylne,
łączniki obrotowe, łączniki przyciskowe, łączniki samopowrotne, łączniki pociągane, łączniki przesuwne i łączniki wielokrotne, przekaźniki
sygnałów elektrycznych/elektronicznych, przetwornice elektryczne,
ograniczniki prądu rozruchowego, zwłaszcza do urządzeń oświetleniowych, czujniki do rozpoznawania ruchu (detektory ruchu), szmerów, jasności, gazów, dymu, temperatury lub innych wielkości fizycznych do użytku w technice instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
budynku, zwłaszcza do regulowania oświetlenia, nadzoru pomieszczeń i budynku, przełączniki pojedyncze, przełączniki z przyciskiem
„dzwonek”, przełączniki z przyciskiem „światło”, przełączniki schodowe, przełączniki krzyżowe, przełączniki podwójne, gniazda z bolcem
uziemiającym i bez bolca, gniazda specjalne komputerowe i światłowodowe, wtyczki proste, wtyczki proste ze stykiem uziemiającym,
wtyczki boczne, wtyczki boczne ze stykiem uziemiającym, gniazda
proste, gniazda proste z bolcem uziemiającym, elementy podświetlające do włączników, przedłużacze, przedłużacze jednogniazdowe,
przedłużacze wielogniazdowe, przedłużacze bębnowe, przedłużacze
zwijane na bębnie, przedłużacze bębnowe ze stałym nieobracającym
się gniazdem, przedłużacze specjalistyczne, przedłużacze poliuretanowe, przedłużacze listwowe, przedłużacze domowe, przedłużacze
przeciwprzepięciowe, 35 reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, wynajem bilbordów i tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, telemarketing, usługi marketingowe, usługi public relations, kolportaż
próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, agencje informacji handlowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, obsługa administra-
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cyjna firm na zlecenie, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
badania dotyczące działalności gospodarczej, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, analizy kosztów, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi aukcyjne, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla
osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, usługi projektowania i konstrukcji plakatów
reklamowych, projektowanie i opracowywanie szaty graficznej wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych, sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich produktów jak: sprzęt elektroinstalacyjny: łączniki,
gniazda, puszki, wtyczki, rozgałęźniki wtyczkowe, osłony bezpiecznikowe, rozdzielnice, bezpieczniki, skrzynki do przyłączy, tablice rozdzielcze, zaciski przewodów, złącza, instalacje i przewody elektryczne, kable i osłony do kabli, szafy rozdzielcze, rurki, koryta
elektroinstalacyjne, elektryczne części przyłączeniowe zwłaszcza
elektryczne gniazda wtykowe, rozgałęźniki [elektryczność], urządzenia wskaźnikowe [elektryczne/elektroniczne], ograniczniki elektryczne, przyrządy antyinterferencyjne [elektryczność], elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz aparatura (bezprzewodowa i/lub
przewodowa), służąca do przekazywania sygnałów zakłóceniowych
do urządzeń i aparatury regulującej, sterującej, kontrolnej, pomiarowej, przekaźnikowej i rejestrującej, łączniki elektryczne/elektroniczne, zwłaszcza łączniki instalacyjne, łączniki instalacyjne urządzeń,
łączniki przechylne, łączniki uchylne, łączniki obrotowe, łączniki przyciskowe, łączniki samopowrotne, łączniki pociągane, łączniki przesuwne i łączniki wielokrotne, przekaźniki sygnałów elektrycznych/
elektronicznych, przetwornice elektryczne, ograniczniki prądu rozruchowego, zwłaszcza do urządzeń oświetleniowych, czujniki do rozpoznawania ruchu (detektory ruchu), szmerów, jasności, gazów,
dymu, temperatury lub innych wielkości fizycznych do użytku w technice instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku, zwłaszcza
do regulowania oświetlenia, nadzoru pomieszczeń i budynku, przełączniki pojedyncze, przełączniki z przyciskiem „dzwonek”, przełączniki z przyciskiem „światło”, przełączniki schodowe, przełączniki krzyżowe, przełączniki podwójne, gniazda z bolcem uziemiającym i bez
bolca, gniazda specjalne komputerowe i światłowodowe, wtyczki
proste, wtyczki proste ze stykiem uziemiającym, wtyczki boczne,
wtyczki boczne ze stykiem uziemiającym, gniazda proste, gniazda
proste z bolcem uziemiającym, elementy podświetlające do włączników, przedłużacze, przedłużacze jednogniazdowe, przedłużacze wielogniazdowe, przedłużacze bębnowe, przedłużacze zwijane na bębnie, przedłużacze bębnowe ze stałym nieobracającym się gniazdem,
przedłużacze specjalistyczne, przedłużacze poliuretanowe, przedłużacze listwowe, przedłużacze domowe, przedłużacze przeciwprzepięciowe, 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych, analizy systemów komputerowych, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, oznaczeń towarów
i usług, opakowań, etykiet, usługi projektowania i konstrukcji nowych
wyrobów, opakowań i plakatów informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, projektowanie stoisk, wnętrz sklepowych,
stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją,
digitalizacja dokumentów, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób
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trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej (IT), usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji
za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi
internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie
hiper łączy, 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, oraz
usługi tworzenia i utrzymywania stron internetowych zawierających
informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile
osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę
i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących
informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele stron internetowych.

(111) 308206
(220) 2017 09 18
(210) 476120
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 27
(732) MICHALAK KRZYSZTOF MICHAŁ KEDER, Warszawa, PL.
(540) KEDER
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.23
(510), (511) 37 deratyzacja, dezynfekcja, usługi dezynsekcyjne inne
niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, tępienie
szkodników inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 308207
(220) 2017 09 27
(210) 476997
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) MICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Besko, PL.
(540) MICCO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 dostawa towarów, fracht [przewóz towarów], logistyka transportu, pilotowanie, pośrednictwo frachtowe, przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, transport, transport mebli, usługi
kierowców, usługi transportu samochodami silnikowymi.
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(111) 308208
(220) 2017 09 27
(210) 477003
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) 4MOVE MAXSHOT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, nektary
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy
do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów
energetycznych, wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących, wody smakowe i witaminizowane.
(111) 308209
(220) 2015 04 07
(210) 439576
(151) 2016 12 21
(441) 2015 07 20
(732) EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, PL.
(540) HYDRA IMPACT
(510), (511) 1 środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków,
produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatory do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji
kosmetyków, 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające
do skóry, preparaty odżywiające skórę, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, balsamy do redukcji cellulitu, kremy do redukcji cellulitu, mydła, mydła do pielęgnacji ciała,
nielecznicze mydła toaletowe, emulsje do mycia ciała nie zawierające
mydła, kremy do mycia, płyny do mycia, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, środki złuszczające skórę, kremy złuszczające, preparaty
kosmetyczne do złuszczania naskórka, peelingi do twarzy, preparaty
do sztucznego opalania, środki nawilżające po opalaniu, kosmetyki
do makijażu, środki do usuwania makijażu, emalie do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, odżywki utwardzające
do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, zmywacze do paznokci, kosmetyki do włosów, preparaty do włosów, środki do barwienia włosów, środki do nawilżania włosów, środki do pielęgnacji włosów, szampon do włosów,
odżywki do włosów, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów,
preparaty do pielęgnacji zębów, balsamy po opalaniu, żele po opalaniu [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki do opalania,
płyny do opalania, żele do opalania, kremy do opalania skóry, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], 5 kremy lecznicze do ochrony skóry, odchudzanie (preparaty medyczne do-), peelingi [preparaty] do użytku medycznego,
środki do higieny intymnej dla kobiet.
(111) 308210
(220) 2017 10 02
(210) 477159
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Acidolac Mikrobiota – zdrowie zaczyna się w jelitach
(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) 308211
(220) 2017 10 04
(210) 477299
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 04
(732) BESARABA ŁUKASZ POBUDKA, Warszawa, PL.
(540) POBUDKA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały, czarny
(531) 17.01.09, 27.05.01, 27.05.08, 04.05.05, 29.01.14
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(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi kateringowe, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków i napojów, usługi w zakresie serwowania jedzenia i napojów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w barach.

(111) 308212
(220) 2017 10 10
(210) 477508
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, PL.
(540) TF EASYLINE MVC
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice do izolowania
i uszczelniania końcówek kabli w tym: wnętrzowe i napowietrzne,
mufy: przelotowe, przejściowo-przelotowe, przejściowe, rozgałęźne, remontowe, końcowe, złączki i końcówki, opaski remontowe
do kabli i przewodów, osłony kabli i przewodów, kapturki, obudowy, uchwyty, zaciski, izolowane złączki przewodowe, adaptery
i konektory kablowe, zestawy uziemiające, druty, przewody i kable
do celów elektrycznych w tym: druty miedziane, gołe i ocynowane,
aluminiowe i z aluminium stopowego, druty i przewody nawojowe
miedziane i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe i izolowane, przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, przewody do odbiorników ruchomych, przewody spawalnicze, przewody napowietrzne
miedziane, aluminiowe, z aluminium stopowego, stalowo-aluminiowe gołe i izolowane, plecionki miedziane, przewody jezdne okrągłe
i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody elektroenergetyczne i radiofoniczne do taboru kolejowego, przewody do pojazdów samochodowych, przewody zapłonowe, górnicze przewody i kable elektroenergetyczne telekomunikacyjne, sterownicze, trakcyjne, kable
i przewody okrętowe, kable elektroenergetyczne niskich, średnich,
wysokich i bardzo wysokich napięć o izolacji polwinitowej, papierowej przesyconej syciwem, w polietylenie, w polietylenie sieciowanym, w mieszankach gumowych i silikonie, kable telekomunikacyjne
miedziane dalekosiężne i miejscowe, zakończeniowe, stacyjne o izolacji polwinitowej, polietylenowej, papierowej, przewody komputerowe miedziane, kable światłowodowe, przewody grzejne i instalacje
grzejne, przewody w izolacji fluoroorganicznej, przewody lotnicze
i lotniskowe, przewody strzałowe, przewody specjalne, kable elektroenergetyczne bezhalogenowe i ognioodporne, kable hybrydowe,
przewody odgromowe, przewody głośnikowe, przewody dźwigowe,
przewody do studni głębinowych, kable podmorskie kable elektryczne, kable połączeniowe, kable uruchamiające, kable elektryczne pośrednie, puszki łączeniowe, urządzenia ostrzegawcze do celów
bezpieczeństwa, głowice kabli elektrycznych, mobilna linia kablowa
średniego napięcia stanowiąca kompleksowe rozwiązanie dla zachowania ciągłości zasilania, 12 przyczepy transportowe do transportu
kabli.
(111) 308213
(220) 2017 10 11
(210) 477580
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA OXYGEN FOUNDATION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady do makijażu, podkłady
i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze podkłady
i pudry kosmetyczne.
(111) 308214
(151) 2018 03 30

(220) 2017 10 17
(441) 2017 12 04

(210) 477832
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(732) SĘKOWSKI GRZEGORZ SĘKOWSKI GRZEGORZ SZKÓŁKI &
SADY SĘKOWSCY, Biskupice, PL.
(540) DARK IDOL
(510), (511) 31 jabłonie, jabłka, nasiona jabłoni, sadzonki jabłoni.
(111) 308215
(220) 2017 10 17
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 04
(732) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
(540) GERMIN
(540)

(210) 477838

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, krajalnice do chleba, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do kawy, inne
niż obsługiwane ręcznie, młynki domowe elektryczne, odkurzacze,
pralki, prasownice, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, maszynki do siekania mięsa, 8 maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, noże, żelazka, 9 wagi
łazienkowe, 10 inhalatory, termometry do celów medycznych, urządzenia do monitorowania tętna, 11 chłodziarki elektryczne, czajniki
elektryczne, elektryczne zaparzacze do kawy, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
kuchenny (sprzęt-) elektryczny, tostery, urządzenia do pieczenia
chleba, 21 garnki kuchenne, mopy, przybory kuchenne, przenośne
chłodziarki, nieelektryczne.
(111) 308216
(220) 2017 10 20
(210) 478031
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna, PL.
(540) BRENAR
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysłowych, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, 3 papiery i płótna ścierne,
6 kłódki, 7 elektronarzędzia, wiertarki, wiertarki stołowe, uchwyty
wiertarskie, wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, pilarki, wyrzynarki, młoto-wiertarki, piły posuwowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki, polerki, opalarki, mieszalniki, mieszarki do betonu, sita,
przycinarki do drewna, glazury i metalu, generatory prądotwórcze,
spawarki elektryczne, migomaty, brzeszczoty do wyrzynarek i pił
posuwowych, narzędzia pneumatyczne, kompresory, pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elektryczne i spalinowe,
piły łańcuchowe elektryczne i spalinowe, odkurzacze do liści, nożyce
do żywopłotu elektryczne i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, tarcze diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii,
tarcze do cięcia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe,
ściernice korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, gięcia na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze taśmowe
do mocowania ładunków, zszywacze tapicerskie i zszywki do nich,
szczotki elektryczne druciane na szlifierkę i wiertarkę, pistolety
elektryczne dozujące klej, lutownice elektryczne transformatorowe
i oporowe, 8 zestawy kluczy nasadowych składające się z grzechotek, pokręteł, przedłużek, nasadek, grzechotki, nasadki, grzechotki
do nasadek, nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity do wkręcania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów, klucze,
klucze płasko-oczkowe, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, klucze fajkowe, klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, uchwyty wiertarskie,
klucze do uchwytu wiertarskiego, szczypce, młotki, siekiery, siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślusarskie, łomy, trzonki, punktaki, nożyce,
dziurkacze, piły ręczne i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił ręcznych, pilniki, strugi, zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice, wycinaki, gwintowniki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła do rur,
imadła ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego,
narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekatory, narzędzia budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłużacze elektryczne
listwowe, bębnowe, ogrodowe, szczotki druciane ręczne do szlifowania, nitownice ręczne do nitów aluminiowych i stalowych, nity aluminiowe i stalowe, 9 miary zwijane i składane, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochro-
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ny przed wypadkami, prostowniki, poziomice do pomiarów, łaty pomiarowe, 11 lampy, lampy halogenowe, lampy LED, latarki, 12 taczki
ogrodowe, 16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże ogrodowe, pistolety
do podlewania, złączki do węzy ogrodowych, 21 miotły, zraszacze
ogrodowe, 25 buty robocze, kalosze, ubrania robocze, 35 usługi
sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów
do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środków elektronicznych, zwłaszcza internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.

(111) 308217
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM pro
(540)

(210) 478037

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, srebrny, brązowy, żółty,
szary, złoty
(531) 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 01.13.15, 26.11.03
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje samochodowe.
(111) 308218
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM ULTOR
(540)

(210) 478038

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny, czarny, żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.11.03, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do pojazdów i sprzętu budowlanego.
(111) 308219
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM rider
(540)

(210) 478039

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.11.03, 26.13.25, 25.07.04
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do motocykli.

2758
(111) 308220
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM AGRO
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 478040

(111) 308221
(220) 2017 07 17
(210) 474206
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Repasal
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 308222
(220) 2017 07 17
(210) 474231
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMADYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RENOSTAV
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
(111) 308223
(220) 2017 07 18
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) DŁUŻNIEWSKI KRZYSZTOF, Malec, PL.
(540) Show Poland
(540)

internetowej, rozpowszechnianie reklam, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych.

(111) 308224
(220) 2017 07 18
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TESCO e-zakupy
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny, czarny, żołty, zielony
(531) 29.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 25.01.15, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje smarowe
jako oleje hydrauliczne.

(210) 474267

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.07, 03.07.21, 03.07.24, 05.05.20,
02.01.01, 02.09.14, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi public relations, udostępnienie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
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(210) 474327

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 18.01.07, 18.01.23, 19.01.12
(510), (511) 3 preparaty do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, preparaty do prania
chemicznego, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], terpentyna do odtłuszczania, preparaty do odtłuszczania inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, mydła, produkty perfumeryjne, aromaty [olejki eteryczne], olejki eteryczne, esencje eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, środki
do czyszczenia zębów, 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru lub kartonu, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
papier higieniczny, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe,
ulotki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa,
płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa
[sprzęt biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania, biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania,
formularze [blankiety, druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
arkusze celulozy regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [artykuły papiernicze], 21 formy i foremki [przybory kuchenne],
garnki, pędzle kuchenne, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne,
rękawice kuchenne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, grzebienie, gąbki czyszczące,
gąbki do użytku domowego, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne,
pędzle kuchenne, materiały do wyrobu szczotek i pędzli, narzędzia
do czyszczenia, ręczne, szczotki do czyszczenia pojemników, szmatki
do czyszczenia, stalowa wełna do czyszczenia, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), szkło emaliowane, nie do budownictwa, balony szklane [pojemniki], kryształ [wyroby szklane], miski ze szkła, naczynia szklane do napojów, nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, pudełka
szklane, szklane naczynia do picia, szklane włókno krzemowe inne niż
do celów włókienniczych, szklane zatyczki, wata szklana. Inna niż
do izolacji, włókna szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowane, 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mięso liofilizowane, filety rybne, ikra rybia
przetworzona, konserwowane ryby, konserwy rybne, potrawy z ryb
do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, ryby, ryby solone, żywność
przygotowywana z ryb, drób nieżywy, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
galarety mięsne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, galaretki owocowe, kompozycje owoców
przetworzonych, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, skórki owocowe, kiszone warzywa [kimchi], konserwowane
warzywa, przeciery warzywne, sałatki warzywne, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, galaretki, dżemy, jaja,
mleko, mleko kokosowe, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, zsiadłe mleko, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne,
mleczne produkty, śmietana [produkty mleczarskie], śledzie nieżywe,
tuńczyk nieżywy, wątroba, wieprzowina, smalec, sardynki nieżywe,
masło, masło kokosowe [olej kokosowy], olej i tłuszcz kokosowy
[do celów spożywczych], olej słonecznikowy do celów spożywczych,
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olej rzepakowy do celów spożywczych, oleje spożywcze, spożywczy
olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze Jadalne, tofu,
pasty do kromek zawierające tłuszcz, margaryna, łosoś, nieżywy, nieżywe małże, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, bloki
lodu, bułeczki słodkie, bułki, chleb, ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na wypieki, ciasto na słodkie wypieki, cukier, czekolada, glukoza
do celów kulinarnych, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], karmelki [cukierki], kawa, keczup, kostki lodu, krakersy, kukurydza prażona [popcorn], lody, lukier do ciast, majonez, makarony, mąka, miód,
musztarda, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, pizza, placki, pralinki, przyprawy,
ryż, sos sojowy, sosy do makaronów, sól kuchenna, tortille, wyroby
cukiernicze, zioła konserwowane [przyprawy], 31 artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, burak, cebula świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, choinki, cukinie świeże, cytryny świeże, czosnek, świeży, grzyby
świeże, fasola świeża, groch świeży, jagody, świeże owoce, karmy i pasze dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, krzewy, kukurydza,
kwiaty, nasiona, ogórki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy
laskowe, otręby zbożowe, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże,
pokarm dla zwierząt domowych, pomarańcze, pory świeże, rabarbar
świeży, rośliny, sadzonki, ryby żywe, sałata żywa, suchary dla psów,
surowe drewno, szpinak świeży, ściółka dla zwierząt, świeże ziemniaki, warzywa świeże, winogrona świeże, zioła ogrodowe świeże,
32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery, napoje bezalkoholowe, 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 soi inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki
warzywne [napoje], syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], aperitify, anyżówka [likier], brandy, curacao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, kruszecznik [wino], kirsz [alkohol
na bazie wiśni], koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, whisky,
wino, wódka, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostawa towarów, pakowanie towarów, fracht [przewóz towarów],
przewożenie, składowanie towarów, transport usługi kierowców,
usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi.

(111) 308225
(151) 2018 02 23

(220) 2017 07 20
(441) 2017 10 30
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(732) Talpa Content B.V., Laren, NL.
(540) Drzewo marzeń
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.05, 02.05.23
(510), (511) 9 urządzenia audiowizualne, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub odtwarzania tekstu, dźwięku i/lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nośniki obrazu i/lub dźwięku w postaci dysku, nagrania muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne do pobrania, kasety,
płyty CD, kasety wideo, płyty VCD, interaktywne płyty CD (CDI), płyty z pamięcią tylko do odczytu (CD-ROM), płyty DVD i inne cyfrowe
nośniki danych, publikacje elektroniczne i cyfrowe, do pobrania lub
na nośnikach danych, urządzenia do przetwarzania danych, komputery, w tym komputery do grania w gry, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia telewizyjne, sprzęt telefoniczny, oprogramowanie
komputerowe, gry komputerowe (oprogramowanie), w tym gry on-line, okulary, okulary przeciwsłoneczne, aplikacje do telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów przenośnych, komputerów
i odtwarzaczy mediów, 28 gry, zabawki, elektroniczne gry do używania w połączeniu z telewizorem, urządzenia do gier komputerowych,
artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja, nauczanie, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
montaż, produkcja, reżyseria i emisja programów radiowych, telewizyjnych, audiowizualnych, muzycznych, rozrywkowych i teatralnych,
wynajmowanie, wydawanie i wypożyczanie nagrań dźwiękowych i/
lub obrazowych zawierających programy radiowe, telewizyjne, audiowizualne, muzyczne, rozrywkowe i teatralne, produkcja filmów
wideo, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych i edukacyjnych, organizacja i prowadzenie imprez, koncertów,
festiwali, widowisk i imprez muzycznych, usługi muzyków i innych
wykonawców, wykonywanie i komponowanie utworów muzycznych, wynajem nagrań dźwiękowych, urządzeń do nagrań dźwiękowych oraz instrumentów muzycznych, nagrywanie, produkcja
oraz post-produkcja utworów muzycznych, filmów i nagrań obrazu
i/lub dźwięku, publikowanie, wypożyczanie lub wynajem utworów
muzycznych, filmów oraz nagrań obrazu i/lub dźwięku, udzielanie
informacji w zakresie show businessu, rozrywki, programów radiowych i telewizyjnych, filmów kinowych, kultury, edukacji, rozrywki
i sportu (treści), opracowywanie koncepcji do programów rozrywkowych do radia i telewizji, w tym formatów, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
publikowanie, wypożyczanie i udostępnianie książek, gazet, magazynów, przewodników, wykazów programów i innych publikacji,
usługi wydawnicze, usługi w zakresie loterii, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone za pośrednictwem radia, telewizji, telegazety, Internetu lub innych sieci elektronicznych i innych, usługi biur
redakcyjnych (niepublicystyczne), tworzenie reportaży zdjęciowych,
filmowych i wideo, usługi fotograficzne, organizowanie przedstawień w ramach usług impresariatu.
(111) 308226
(220) 2017 07 20
(210) 474420
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) GOŹLIŃSKA-TENDERENDA MAJA ROYAL CORPORATION,
Michałowice-Wieś, PL.
(540) LA POUDRE
(540)

(210) 474415
(531) 27.05.01
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(510), (511) 25 odzież: odzież damska, sukienki, suknie, kombinezony, spódnice, peleryny jako kreacje wizytowe, koktajlowe, wieczorowe i balowe, 45 wypożyczanie odzieży: odzież damska, sukienki,
suknie, kombinezony, spódnice, peleryny jako kreacje wizytowe,
koktajlowe, wieczorowe i balowe.

(111) 308227
(220) 2017 07 20
(210) 474422
(151) 2018 03 12
(441) 2017 11 06
(732) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) SKLEP SIATKARZA.PL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 09.01.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 21.03.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów
sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć głowy, obuwia codziennego
i sportowego, ochraniaczy, piłek do gier, plecaków, portfeli, toreb
sportowych i podróżnych, opasek, nakolanników, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 308228
(220) 2017 07 21
(210) 474431
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) KOWALCZYK BARTŁOMIEJ SONIX TRANSPORT, Śnietnica, PL.
(540) SONIX
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17
(510), (511) 39 transport samochodowy, logistyka transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi transportowe, usługi związane z magazynowaniem towarów.
(111) 308229
(220) 2017 07 21
(210) 474441
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB.
(540) ORANGE LOVE GAMERS
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji,
wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, aparaty i urządzenia do sterowania
elektrycznego, testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania,
kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy,
serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny
VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć
komputerowa), sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa),
sprzęt komputerowy, komputerowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci
komunikacyjnych, sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przyrządy,
urządzenia i sprzęt fotograficzny, rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych, sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające dostęp do nadawanych lub
transmitowanych programów, hologramy, komputery, urządzenia
peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable wszystkie będące magne-
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tycznymi nośnikami danych, obwody drukowane, karty magnetyczne
czyste i z zapisem, karty danych (karty z danymi), karty pamięci, karty
elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej identyfikacji, karty
telefoniczne, kredytowe karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych umożliwiające realizację płatności przez
telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych na telefon, dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD z zapisem, pamięć
USB, urządzenia do odtwarzania ściągalnych plików muzycznych,
przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji i nadawania, radiotelefoniczne maszty
sygnalizacyjne, elektryczne kable i przewody, kable optyczne, kable
światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wprowadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego,
sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub aktywowanych głosowo telefonów, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do elektronicznych
transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy do przywoływania, przywoływania radiowego i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, telefaks, przenośny
komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych i elektronicznych płatności, mobilne elektroniczne urządzenia umożliwiające
użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi informacjami,
aparaty do monitorowania domowego lub przemysłowego zużycia
energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia do użytku w lub w związku z produkcją
lub dystrybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania, wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych
do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami, pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych w samochodach, bez użycia rak, uchwyty
samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące
dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych
urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz wyposażenia
i akcesoriów telefonicznych, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro procesory,
klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty i przyrządy
do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), radiowe aparaty
i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany
i przystosowany do używania z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtualnej sieci
prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych sieci komputerowych
(LAN), systemy operacyjne do USB, systemy komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji
danych pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami centralnymi,
oprogramowanie komputerowe do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci, komputerowe programy operacyjne,
oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny
dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej,
oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej, dzwonki do telefonów komórkowych dostępne do pobrania,
elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line z komputerowych baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe
i aparaty telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramo-
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wanie komputerowe umożliwiające usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, serwisów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do używania w lub w związku z produkcją
energii lub elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją gazu i wody,
oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie do gier
opartych na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do pobrania,
zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, filmy,
wideo, audiowizualne programy (do pobrania) udostępnione on-line
lub z baz komputerowych lub w Internecie lub na stronach internetowych, oprogramowanie komputerowe do używania w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne zegarki
(smart watches), przenośne urządzenia mobilne, przenośne komputery, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski,
które przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych
komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony
i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka,
kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, komputery w postaci zegarków, komputery w postaci opaski, komputery w postaci zawieszki,
naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii,
urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub
opaski wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych,
urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania firmami, usługi w zakresie administrowania firmami, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami
lojalnościowymi, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania call-center, usługi zaopatrzenia dla osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrywania w towary i usługi, usługi pozyskiwania kontraktów
na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (wsparcie biznesowe), doradztwo dotyczące planowania
i wychodzenia z kryzysu w przypadku katastrof gospodarczych,
udzielanie wskazówek w zakresie działalności gospodarczej, działalność polegająca na zakładaniu przedsiębiorstw, usługi konsultacji
i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności
gospodarczej, rozwojem firm i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, badania i ekspertyzy dotyczące
biznesu, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, usługi odczytywania liczników gazu i wody, gromadzenia i przesyłania oraz kompilacji danych uzyskanych przy świadczeniu tych usług, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinach ochrony
środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego, zmniejszenia użycia węgla i zrównoważonego rozwoju, badania rynkowe
w dziedzinie ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa
naturalnego i zrównoważonego rozwoju, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie kosztów urządzeń elektrycznych, gazowych,
energetycznych i ich eksploatacji, oferowanie usług gospodarczych,
biurowych i sekretaryjnych, usługi informacyjne i dotyczące wiadomości i bieżących zagadnień biznesowych, badania rynkowe, analizy
rynkowe, usługi gromadzenia danych badań rynkowych i analizy, badania rynkowe i studium marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla celów biznesowych, gromadzenie na rzecz osób trzecich telekomunikacyjnych, komputerowych, elektronicznych
i elektrycznych towarów, części, osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających
i sprzętu, ubrań, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów modowych, tekstyliów, bielizny pościelowej, bagaży i toreb, materiałów drukowanych i piśmienniczych, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii,
przyrządów zegarmistrzowskich, umożliwiających konsumentom
obejrzenie i zakup tych towarów, gromadzenie na rzecz osób trzecich
różnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i wyposażenia,
kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, produktów aptecznych, środków czystości, sprzętu medycznego, żywności dla ludzi
i produktów spożywczych, napojów, umożliwiających konsumentom
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obejrzenie i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe w zakresie
energetyki, organizowanie aukcji internetowych, usługi administracji
sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
i porad w sprawie dostaw i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym
nabywcom towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, tworzenie ogłoszeń reklamowych do wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie przestrzeni
na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, usługi
w zakresie przetwarzania danych, usługi telemarketingowe, usługi
w zakresie odbierania telefonów i obsługi wiadomości, prowadzenie
centrów obsługi telefonicznej (call center), zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi inwentaryzacyjne, usługi weryfikacji przetwarzanych danych w dziedzinie
transportu, odprawy podróżnych przed odlotem, rezerwacji podróży,
sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji biletów, kuponów, voucherów (talonów), zniżek, programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów upominkowych, usługi wystawiennicze w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług
wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji wiadomości, radiowych usług przywoławczych, przekierowywania połączeń,
automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości
drogą elektroniczną, usługi informacyjne w trybie on-line dotyczące
telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności
satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier,
usługi w zakresie wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych,
nadawanie, transmisja i dostarczanie treści multimedialnych i gier
elektronicznych przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji
(w tym stron internetowych), programów komputerowych i innych
danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na telefoniczne numery
awaryjne, hotlines, infolinie lub call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów awaryjnych, hotlines, infolinii
i call-center, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi
dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci
on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostępu
do komputerowych baz danych, wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych,
usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów,
umożliwianie dostępu do witryn internetowych z muzyką cyfrową,
zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych operatorów i osób
trzecich, wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci innym
operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji,
wspomagana komputerowo transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera, transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego dostępu
do Internetu osobom trzecim, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową,
usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, kompilacja książek teleadresowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów do użytku przy świadczeniu wymienionych wyżej usług,
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych dostarczana on-line
z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem
innych środków, obsługa gier elektronicznych dostępnych za pośred-
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nictwem komputerowych baz danych lub Internetu, usługi wynajmowania audio i wideo oraz gier komputerowych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikacja i produkcja muzyki, filmów
innych niż reklamowe, programów radiowych i telewizyjnych oraz
programów dotyczących telezakupów i zakupów w Internecie, organizowanie gier i konkursów, dostarczanie publikacji elektronicznych
on-line, udostępnianie programów dla wideo gier i podręcznych
urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (inne
niż pobieralne), publikacja książek elektronicznych i dzienników on-line, udostępnianie filmów, rozrywki telewizyjnej i wideo muzycznej
za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej, wydawanie i produkcja mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze w celach
rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali,
przedstawień muzycznych, teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych
muzycznych oraz kulturalnych imprez, wydarzeń i działań, organizacja, zarządzanie i organizowanie imprez dotyczących gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, usługi programów informacyjnych do transmisji internetowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów,
warsztatów, kursów, zjazdów oraz wystaw w celach rozrywkowych,
edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, usługi interaktywne
na odległość w zakresie kursów i sesji naukowych i szkoleniowych
prowadzonych on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych
lub sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych środków, usługi
tłumaczy, usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem
łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja
biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi bibliotek elektronicznych w zakresie dostarczania informacji w formie elektronicznej, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu zapisanego elektronicznie, informacji i danych audio i/lub
wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki w formie cyfrowej z Internetu, innej niż ściągalna, udostępnianie fotografii, obrazów, grafik,
klipów dźwiękowych, filmów, filmów wideo i programów audiowizualnych, innych niż ściągalne, on-line lub z komputerowych baz danych
lub z Internetu lub ze stron internetowych, usługi fotografików, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych
w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi związane, usługi laboratoriów badawczych,
zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe i projektowe
w zakresie produktów, badania techniczne, usługi badania projektowania i opracowywania dotyczące komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, oprogramowań
do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji
komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz świadczenie doradztwa technicznego, informacyjnego
i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci łączących komputery w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie
i planowanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania techniczne,
badania przemysłowe, przygotowanie technicznych raportów i badań, usługi komputerowe, usługi związanie z chmurą obliczeniową,
usługi w chmurze obliczeniowej, usługi przechowywania danych
elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowania wbudowanego komputerowego (firmware),
oprogramowania komputerowego i programów komputerowych,
usługi programowania komputerowego, przygotowanie i dostarczanie informacji w związku z komputerami i wyposażeniem sieci komputerowych, porady techniczne i doradztwo w zakresie technologii
informacji i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci i usług chmur
obliczeniowych, doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie integracji systemów komputerowych, technologii
informacji, technologii informacyjnej architektury i infrastruktury,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowa-
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nie i opracowywanie systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi zarządzania
komputerami, wsparcie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci
telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe
on-line, usługi programowania on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia obrazów wirtualnych
i interaktywnych, tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych i sieci
wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich,
hosting baz danych, blogów, portali, hosting platform w Internecie,
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
hosting miejsc pamięci w Internecie, hosting i wypożyczanie miejsc
pamięci dla stron internetowych, hosting platform handlu elektronicznego w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych
aplikacji, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting urządzeń internetowych dla osób trzecich,
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
hosting serwerów, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie aplikacji on-line, narzędzi programowych i nieściągalnych
oprogramowań on-line dla sieci komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych w celu umożliwienia dostępu i używania
sieci chmur obliczeniowych, wynajem systemów operacyjnych
do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line umożliwiających dostęp
i używanie sieci chmur obliczeniowych, czasowe udostępnianie Internetowych programów bezpieczeństwa, dzierżawa miejsc pamięci
na serwerach w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów komputerowych przez zdalny dostęp, usługi
bezpieczeństwa komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom do sieci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie integracji
systemów komputerowych, komputerowe zarządzanie projektami
w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie
serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii, prądu, gazu i wody,
zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności i konserwacji,
przeprowadzanie badań i ocen dotyczących ochrony środowiska, surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie gromadzenia informacji ze zdalnych kalkulatorów
zużycia energii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące zużycia
prądu, gazu, energii, ciepła i wody, przewidywanie pogody, usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania wnętrz, informacja i usługi
doradcze dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 308230
(220) 2017 07 24
(151) 2018 03 12
(441) 2017 08 28
(732) KWIETNIOWSKI DARIUSZ, Kraków, PL.
(540) E ENTER SPANISH ONLINE
(540)

(210) 474475

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej, urządzenia naukowe, urządzenia dydaktyczne, 16 materiały drukowane, 41 kursy językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
tłumaczenia, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług
edukacyjnych, wydawniczych.
(111) 308231
(220) 2017 07 26
(210) 474602
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 30
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów, PL.
(540) MATTEO
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież dla dziewcząt,
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odzież młodzieżowa, odzież męska, odzież dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzchnia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe, wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury,
spodnie, marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki,
kamizelki, kurtki, palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy, podkoszulki, koszule, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, rajstopy, pończochy,
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, szale, czapki, bielizna osobista,
gorsety, piżamy, koszule nocne, kostiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, berety, kwefy jako odzież, bluzy, kombinezony,
boa na szyję, boty, bryczesy, chusty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe,
daszki jako nakrycia głowy, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje
jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne
krawaty, futra jako odzież, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe
jako odzież, koszule z krótkimi rękawami, t-shirty, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, napierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież,
okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, pantofle domowe, paski jako
odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, prochowce, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje plażowe, swetry, szelki, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, turbany, woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające
twarz, wyprawka dziecięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako
ubrania, odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież odblaskowa,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna.
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daszki jako nakrycia głowy, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje
jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne
krawaty, futra jako odzież, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe
jako odzież, koszule z krótkimi rękawami, t-shirty, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, napierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież,
okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, pantofle domowe, paski jako
odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, prochowce, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje plażowe, swetry, szelki, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, turbany, woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające
twarz, wyprawka dziecięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako
ubrania, odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież odblaskowa,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna.

(111) 308234
(220) 2017 07 26
(210) 474607
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów, PL.
(540) M TT O
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież dla dziewcząt,
odzież młodzieżowa, odzież męska, odzież dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzchnia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe, wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury,
spodnie, marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki,
kamizelki, kurtki, palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy, podkoszulki, koszule, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, rajstopy, pończochy,
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, szale, czapki, bielizna osobista,
gorsety, piżamy, koszule nocne, kostiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, berety, kwefy jako odzież, bluzy, kombinezony,
boa na szyję, boty, bryczesy, chusty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe,
daszki jako nakrycia głowy, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje
jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne
krawaty, futra jako odzież, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe
jako odzież, koszule z krótkimi rękawami, T-shirty, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, napierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież,
okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, pantofle domowe, paski jako
odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, prochowce, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje plażowe, swetry, szelki, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, turbany, woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające
twarz, wyprawka dziecięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako
ubrania, odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież odblaskowa,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna .

(111) 308232
(220) 2017 07 26
(210) 474603
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 30
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów, PL.
(540) Vera Puccino
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież dla dziewcząt,
odzież młodzieżowa, odzież męska, odzież dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzchnia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe, wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury,
spodnie, marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki,
kamizelki, kurtki, palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy, podkoszulki, koszule, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, rajstopy, pończochy,
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, szale, czapki, bielizna osobista,
gorsety, piżamy, koszule nocne, kostiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, berety, kwefy jako odzież, bluzy, kombinezony,
boa na szyję, boty, bryczesy, chusty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe,
daszki jako nakrycia głowy, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje
jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne
krawaty, futra jako odzież, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe
jako odzież, koszule z krótkimi rękawami, t-shirty, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, napierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież,
okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, pantofle domowe, paski jako
odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, prochowce, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje plażowe, swetry, szelki, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, turbany, woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające
twarz, wyprawka dziecięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako
ubrania, odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież odblaskowa,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna.

(111) 308235
(220) 2017 07 28
(210) 474716
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław, PL.
(540) MOVEA GALENA
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(111) 308233
(220) 2017 07 26
(210) 474604
(151) 2018 02 23
(441) 2017 10 30
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów, PL.
(540) Moniqa Passtini
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież dla dziewcząt,
odzież młodzieżowa, odzież męska, odzież dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzchnia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe, wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury,
spodnie, marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki,
kamizelki, kurtki, palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy, podkoszulki, koszule, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, rajstopy, pończochy,
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, szale, czapki, bielizna osobista,
gorsety, piżamy, koszule nocne, kostiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, berety, kwefy jako odzież, bluzy, kombinezony,
boa na szyję, boty, bryczesy, chusty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe,

(111) 308236
(220) 2017 07 31
(210) 474809
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK
(510), (511) 3 środki czyszczące dla urządzeń, elementów elektronicznych, elektrotechnicznych, elektrycznych, środki czyszczące,
szorujące, nabłyszczające do samochodów, woski do celów innych
niż kosmetyczne, kosmetyki motoryzacyjne, 7 narzędzia elektryczne zawarte w tej klasie, sprzęt gospodarstwa domowego taki jak:
sprzęt do prania, zmywania, zmywarki, odkurzacze, krajalnice, miksery, młynki do użytku domowego, noże elektryczne, części do tego
sprzętu, pompy-części maszyn, obrabiarki-części maszyn, roboty kuchenne elektryczne, narzędzia ręczne i przyrządy ręczne z napędem
elektrycznym, silniki elektryczne-części maszyn, sprężarki-części
maszyn, części maszyn lub silników, tokarki-części maszyn, narzędzia
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mechaniczne, przyrządy do lutownictwa gazowego-części maszyn,
kosiarki silnikowe, urządzenia elektryczne lutownicze, osłony zabezpieczające-osłony maszyn, 8 narzędzia ręczne i przyrządy ręczne
z napędem elektrycznym, kosiarki ręczne, noże, narzędzia ogrodnicze, nieelektryczne narzędzia gospodarstwa domowego-narzędzia
ręczne z napędem do użytku domowego, ręczne narzędzia rolnicze
i ogrodnicze, zestawy do golenia, nożyki do golenia, elementy mocujące-tuleje mocujące, 9 narzędzia i urządzenia elektryczne, elektroniczne i mechaniczne takie jak: urządzenia audio-wizualne, elektroniczne urządzenia audio, odbiorniki audio-wideo, sprzęt audio,
odbiorniki audiowizualne, latarki kieszonkowe, zasilacze (transformatory), zasilacze napięcia stabilizowanego, regulowane zasilacze
napięcia, zasilacze sieciowe [baterie], zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, programatory zegarowe, programatory centralnego ogrzewania, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii
słonecznych, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do baterii,
liczniki, sterowniki liniowe, sterowniki elektryczne, sterowniki oprogramowania, sterowniki programowalne, sterowniki elektroniczne,
sterowniki wieloportowe, sterowniki zdalnie uruchamiane, sterowniki dysków twardych, sterowniki temperatury, dzwonki elektryczne,
dzwonki sygnalizacyjne, drukarki, urządzenia komputerowe, monitory komputerowe, serwery komputerowe, telewizory samochodowe, komputery do nawigacji samochodowej, samochodowe urządzenia stereofoniczne, dystrybutory mocy, elementy i podzespoły
elektryczne i elektroniczne, akumulatory elektryczne, baterie, bezpieczniki, czytniki optyczne, czytniki kodów, kondensatory, mierniki,
aparatura do celów laboratoryjnych, naukowych, półprzewodniki
i akcesoria do nich, kable elektryczne, osłony i tuleje połączeniowe
do nich, oporniki, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające-przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze, osłony końcówek elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, przewody
elektryczne, złącza do nich, wtyczki, gniazdka elektryczne, wyłączniki elektryczne i samoczynne, wzmacniacze, zamki elektryczne, złącza elektryczne, urządzenia pomiarowe, przekaźniki elektryczne, radiatory, termostaty, transformatory, woltomierze, tranzystory, sprzęt
pomiarowy elektryczny, anteny, głośniki, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe, piloty do urządzeń.

(111) 308237
(220) 2017 08 01
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 13
(732) YACHT KLUB POLSKI, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 474860

Nr 7/2018

(510), (511) 9 gry komputerowe, promocyjne programy komputerowe, 16 papier, tektura, druki, w tym druku reklamowe, foldery,
fotografie wydrukowane, fotografie oprawione i nieoprawione,
kalendarze ścienne, kalendarze kieszonkowe typu książkowego,
kalendarze z kartkami do wyrywania, materiały szkoleniowe, konferencyjne, promocyjne i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
gazety, czasopisma, książki, reprodukcje graficzne, mapy, 35 usługi
zarządzania i organizacji działalności artystycznej, usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, gadżetów, pomoc i organizacja w działalności gospodarczej,
organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi udostępniania powierzchni dla sponsorów, usługi
dotyczące produkcji filmowej jej organizowania i dofinansowania,
usługi dotyczące produkcji graficznej, usługi na rzecz marketingu
i sponsoringu promocyjnego, aukcje publiczne, rozpowszechnianie
ogłoszeń, edycja tekstów, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi impresariów, 41 usługi organizowania produkcji filmowej, koncertów, spotkań, organizowanie imprez rozrywkowych, produkcja filmowa, informacja o rozrywce, usługi organizowania koncertów, spotkań, sale koncertowe, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, targów, spektakli, widowisk, szkoleń, balów, przyjęć, edukacja, informacja o edukacji, organizowanie
wystaw, zawodów sportowych, imprez i konkursów edukacyjnych,
sportowych, kulturalno-rozrywkowych, nauczanie, publikowanie
tekstów, organizowanie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów
biznesowych, usługi wydawnicze, usługi produkcji widowisk, filmów,
publikowanie książek, usługi pisania scenariuszy, usługi muzyczne,
usługi teatralno-widowiskowe, montaż programów radiowych, telewizyjnych, produkcja filmów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi wypożyczania kostiumów i dekoracji teatralnych, parki
rozrywki, usługi studia nagrań, organizowanie i prowadzenie seminariów, imprez edukacyjno-kulturalno-rozrywkowych, usługi dotyczące produkcji graficznej, organizacja festiwali, imprez kulturalnych.

(111) 308239
(220) 2017 08 04
(210) 475011
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) RUPRICH MAŁGORZATA ESTHETIC INSTITUTE, Chrzanów, PL.
(540) Esthetic Institute
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.20, 26.11.12, 26.15.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie szkoleń kosmetologicznych, usługi
w zakresie szkoleń medycznych.
Kolor znaku: biały, ciemnogranatowy, czerwony, złoty
(531) 18.04.01, 18.04.03, 24.01.05, 24.13.25, 29.01.14, 24.11.01
(510), (511) 12 sprzęt żeglarski, w tym jachty, kajaki, motorówki, bojery, deski windsurfingowe, 37 usługi w zakresie naprawy sprzętu
żeglarskiego, 41 szkolenia żeglarskie.
(111) 308238
(220) 2017 08 03
(210) 474988
(151) 2018 03 19
(441) 2017 10 30
(732) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź, PL.
(540) ŁÓDŹ YOUNG FASHION
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01

(111) 308240
(220) 2017 08 07
(210) 475118
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 13
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, CH.
(540) Peter Stuyvesant
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, jasnoszary, czerwony
(531) 29.01.14, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.01.17, 27.05.01,
27.07.01, 26.11.12
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(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.

(111) 308241
(220) 2017 08 11
(210) 475296
(151) 2018 02 26
(441) 2017 09 25
(732) MAMUT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) mamut
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, ciemnożółty
(531) 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułka tarta.
(111) 308242
(220) 2017 08 16
(210) 475340
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, NL.
(540) AB
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako
materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne,
preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych,
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze,
preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające
tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki
korozyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania
akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna
ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy,
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana,
rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo,
9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki,
induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
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elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry,
taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 29 chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym,
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty,
owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców,
sałatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona,
popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy
deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe
z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty,
na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka,
quiche, tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby
cukiernicze, 31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
ziemniaki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także internetowych towarów jak: antydetonatory do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania
olejów, dodatki chemiczne do olejów, metry, taksometry, termostaty
do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania,
urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia,
wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście,
masło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty
serowarskie, przekąski na bazie owoców, sałatki warzywne, wywar,
bulion, cheeseburger, czekolada, gofry, gotowe potrawy na bazie
makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot
dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao, na bazie
kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka, quiche, tabule-sałatka
z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa
świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 36 handel
walutami i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi
car-sharingu.

(111) 308243
(220) 2017 08 16
(210) 475342
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, NL.
(540) AB
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe
do benzyny, dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako
materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne,
preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych,
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
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hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze,
preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające
tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki
korozyjne, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania
akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna
ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy,
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana,
rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo,
9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki,
induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory
przebytej drogi dla pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry,
taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 29 chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym,
jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty,
owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców,
sałatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona,
popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy
deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe
z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty,
na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka,
quiche, tabule-sałatka z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby
cukiernicze, 31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
ziemniaki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także internetowych towarów jak: antydetonatory do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania
olejów, dodatki chemiczne do olejów, metry, taksometry, termostaty
do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do wyważania,
urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia,
wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście,
masło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty
serowarskie, przekąski na bazie owoców, sałatki warzywne, wywar,
bulion, cheeseburger, czekolada, gofry, gotowe potrawy na bazie
makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot
dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao, na bazie
kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka, quiche, tabule-sałatka
z kuskus, tacos-danie meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa
świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 36 handel
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walutami i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi
car-sharingu.

(111) 308244
(220) 2017 08 21
(210) 475532
(151) 2018 03 19
(441) 2017 10 30
(732) BRADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) OXIDE
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing internetowy, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, optymalizacja
stron internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi public relations, 42 projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych.
(111) 308245
(220) 2017 08 21
(210) 475541
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Targ, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 01.05.06, 29.01.13
(510), (511) 35 obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, edycja
tekstów, 41 usługi bibliotek objazdowych, doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje
o edukacji, edukacja-nauczanie, fotografowanie, fotoreportaże, usługi gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wypożyczanie
książek, kształcenie praktyczne w formie pokazów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
nauczanie religii, usługi obozów wakacyjnych jako rozrywka, organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka, informacja o rozrywce, sprawdziany edukacyjne, usługi studia nagrań, usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi szkół w zakresie
edukacji, 42 badania naukowe, hosting serwerów, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, usługi
graficzne .
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(111) 308246
(220) 2017 08 21
(210) 475543
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Targ, PL.
(540) POLSKIE SZKOŁY INTERNETOWE LIBRATUS
(510), (511) 35 obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, edycja
tekstów, 41 usługi bibliotek objazdowych, doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje
o edukacji, edukacja-nauczanie, fotografowanie, fotoreportaże, usługi gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wypożyczanie
książek, kształcenie praktyczne w formie pokazów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
nauczanie religii, usługi obozów wakacyjnych jako rozrywka, organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka, informacja o rozrywce, sprawdziany edukacyjne, usługi studia nagrań, usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi szkół w zakresie
edukacji, 42 badania naukowe, hosting serwerów, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, usługi
graficzne.
(111) 308247
(220) 2017 08 22
(210) 475571
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) tołpa: intima.
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 308248
(220) 2017 08 24
(210) 475656
(151) 2018 03 05
(441) 2017 10 30
(732) PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) P+E
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.07, 26.04.16
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, oprawki
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, szkło optyczne, szkła okularowe ,szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji soczewek, szkieł
i okularów, 44 usługi branży optycznej.
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(111) 308249
(220) 2017 08 24
(210) 475734
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) APARTAMENTY PARK SZCZĘŚLIWICKI
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innycłi klasacłi, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznycłi nie zawarte w innych klasachi,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki przenośne z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również oniine, prowadzenia badań rynkowych
dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet,
usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam również w sieci oniine, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, usługi w zakresie analizy i oceny kosztów inwestycji budowlanych, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich,
usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, i zbywanie i nabywanie nieruchomości :
budynków, lokali mieszkalnych, komercyjnych oraz terenów techniczno-użytkowych, analizy ekonomiczne do celów opracowywania
projektów użytkowania nieruchomości, 37 usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w związku
z realizacją i odbiorem obiektów budowlanych, zarządzaniem budynkami, gruntami, nieruchomościami, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę nieruchomości, to jest organizację, realizację
planu budowy, i nadzór prac budowlanych w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie inspekcji budów, zarządzanie projektem
budowy, usługi doradztwa w zakresie budowy obiektów budowlanych, usługi doradztwa dotyczące organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, usługi planowania
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urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, usługi badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska na terenie
obiektów budowlanych, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 308250
(220) 2017 08 24
(210) 475751
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOM NA BARTYCKIEJ
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone przenośne budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również oniine, prowadzenia badań rynkowych
dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet,
usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam również w sieci on line, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, usługi w zakresie analizy i oceny kosztów inwestycji budowlanych, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich,
usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, ^ zbywanie i nabywanie nieruchomości :
budynków, lokali mieszkalnych, komercyjnych oraz terenów techniczno-użytkowych, analizy ekonomiczne do celów opracowywania
projektów użytkowania nieruchomości, 37 usługi w zakresie, prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w związku
z realizacją i odbiorem obiektów budowlanych, zarządzaniem budynkami, gruntami, nieruchomościami, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę nieruchomości, to jest organizację, realizację
planu budowy, i nadzór prac budowlanych w zakresie inżynierii cy-
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wilnej, przeprowadzanie inspekcji budów, zarządzanie projektem
budowy, usługi doradztwa w zakresie budowy obiektów budowlanych, usługi doradztwa dotyczące organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, usługi planowania
urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, usługi badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska na terenie
obiektów budowlanych, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 308251
(220) 2017 08 25
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 27
(732) OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) OTVARTA BLISKOŚĆ KOSZTUJE NIEWIELE
(540)

(210) 475758

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.24
(510), (511) 38 transmisja danych, usługi dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne, telefonia komórkowa.
(111) 308252
(220) 2017 08 25
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 27
(732) OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) OTVARTA
(540)

(210) 475759

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.24
(510), (511) 38 transmisja danych, usługi dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne, telefonia komórkowa.
(111) 308253
(220) 2017 08 28
(210) 475868
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) SAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LEDHOFF
(540)

(531) 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 9 diody świecące LED, sygnalizacja świetlna, urządzenia
do detekcji podczerwieni, znaki świecące, 11 urządzenia do oświetlania za pomocą LED, oprawy do lamp elektrycznych.
(111) 308254
(220) 2017 09 28
(210) 477032
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) ŻUCHOWSKA MAŁGORZATA GABINET STOMATOLOGICZNY,
Wrocław, PL.
(540) Pracownia Uśmiechu
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, a w tym: chirurgia, doradztwo
związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stoma-
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tologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia weterynaryjna,
stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii,
usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące przyrządów
stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów
stomatologicznych.

(111) 308255
(220) 2017 08 28
(210) 475886
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) BASF Agro Trademarks GmbH, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) REAL
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, regulatory wzrostu roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania nasion, środki
powierzchniowo-czynne, środki chemiczne naturalne lub sztuczne
stosowane jako przynęty płciowe lub środki do oszałamiania owadów, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne jak również ziarna
i zboża, mianowicie surowe i nieprzetworzone ziarna, nasiona dla
rolnictwa, nieprzetworzone zboża, nasiona.
(111) 308256
(220) 2017 08 29
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 20
(732) SOKOŁOWSKI GRZEGORZ, Lublin, PL.
(540) HOSPITAL CONSULTANT
(540)

(210) 475934

(220) 2017 08 29
(441) 2017 11 13

(732) FUNDACJA JAZZ JAMBOREE, Warszawa, PL.
(540) JAZZ FORUM
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy do wklejania, arkusze z nutami w formie
drukowanej, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny
informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane arkusze muzyczne, etykiety z papieru lub kartonu, fotografie [wydrukowane], fotograwiura,
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
koperty [artykuły piśmienne], materiały piśmienne, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier do pisania [listowy],
papier nutowy, pióra i długopisy [artykuły biurowe], publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], śpiewniki, torby papierowe,
transparenty z papieru, ulotki, znaczki pocztowe, druki, materiały
introligatorskie, fotograficzne, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne i konsultingu, impresariat w działalności
artystycznej, organizowanie targów w celach handlowych i/lub reklamowych, 41 usługi w zakresie rozrywki, w tym produkcja i organizacja imprez artystycznych (festiwale, koncerty, wystawy), usługi
wydawnicze, producenckie i fonograficzne, usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń,
konkursów, spektakli, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie
lokali gastronomicznych i catering.
(111) 308258
(220) 2017 08 30
(210) 475973
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) INDASA-INDUSTRIA DE ABRASIVOS, S.A., Aveiro, PT.
(540) AUTOGLOSS
(510), (511) 3 preparaty do polerowania, preparaty nabłyszczające, samochodowe produkty do polerowania, mieszanki polerujące,
płynne mieszanki polerujące, płynne produkty do polerowania, wysokopołyskowe produkty do polerowania, produkty nabłyszczające
do ostatniego etapu polerowania, środki ścierne i polerskie, żadne
z wyżej wymienionych produktów nie do stosowania do szyb samochodowych.

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały, czerwony, ciemnoczerwony,
srebrny
(531) 24.13.01, 24.13.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, przesłuchiwanie wykonawców
[rekrutacja personelu], konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, zarządzanie szpitalami, zarządzanie personelem, zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie przetwarzaniem danych,
zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, zarządzanie
biznesowe w szpitalach, zarządzanie administracyjne w szpitalach,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie osobistych rejestrów i akt
historii medycznej, reklama i usługi reklamowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, 41 szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi szkolenia pielęgniarek
i pielęgniarzy, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia
personelu działu sprzedaży, prowadzenie seminariów, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie sympozjów,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 308257
(151) 2018 03 05
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(210) 475935

(111) 308259
(220) 2017 08 31
(210) 475978
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 20
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) POLSKIE SŁODYCZE DLA CIEBIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.13.04, 05.05.19, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy
do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, wyroby piekarnicze, wafle,
ciastka.
(111) 308260
(220) 2017 08 31
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MiaMi
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17

(210) 475986

2770

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 32 wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi.

(111) 308261
(220) 2017 10 23
(151) 2018 03 29
(441) 2017 11 27
(732) CHRZANOWSKI DOMINIK, Warszawa, PL.
(540) YOUNG WEAR
(540)

(210) 478136

(531) 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, bluzki, bluzy, dolne części ubrań [odzież], koszule, kurtki, odzież damska, odzież
męska, odzież sportowa, podkoszulki, skarpetki, rękawiczki, spodenki,
spodnie, dżinsy, sukienki damskie, swetry, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, obuwie damskie, obuwie męskie, czapki [nakrycia głowy].
(111) 308262
(220) 2017 10 25
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) EGEN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) EGEN HOME DESIGN
(540)

(210) 478191

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.11, 26.03.04
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, bidety, deski sedesowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje
grzewcze, kaloryfery elektryczne, kominki, krany, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, umywalki
jako części instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do suszenia rąk do toalet,
urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, wanny, wanny spa, zaślepki do grzejników, zlewozmywaki, sanitarne instalacje i aparatura, brodziki, brodziki prysznicowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, urządzenia kompaktowe
zestawione z miski ustępowej i płuczki ceramicznej, zlewy, baterie:
umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, zlewozmywakowe, osprzęt i wyposażenie do wanien łazienkowych, obudowy do wanien, wanny z hydromasażem, kabiny prysznicowe z hydromasażem, systemy hydromasażu, panele i akcesoria
do hydromasażu, kabiny natryskowe, drzwi prysznicowe do kabin,
grzejniki łazienkowe, dozowniki środków odkażających w toaletach,
przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, suszarki łazienkowe do rąk, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, listwy niemetalowe, płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe
dla budownictwa, warstwy izolujące z korka pod podłogi, podłogi
parkietowe wykonane z korka, płytki kamienne, płytki ceramiczne,
glazura, terakota, gres, płytki drewniane, płytki chodnikowe, niemetalowe materiały okładzinowe, korek aglomerowany do budownictwa, 27 płytki podłogowe wykonane z korka, tapety z korka, maty
korkowe, 35 usługi prowadzenia sprzedaży następujących towarów:
akcesoria łazienkowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, bidety, deski sedesowe, dozowniki środków odkażających w toaletach,
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, kaloryfery
elektryczne, kominki, krany, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary jako armatura
sanitarna, spłuczki ustępowe, umywalki jako części instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do ogrzewania,
urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do ogrzewania, wanny, wanny spa,
zaślepki do grzejników, zlewozmywaki, sanitarne instalacje i aparatura, brodziki, brodziki prysznicowe, zbiorniki do płuczek ustępowych,
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urządzenia kompaktowe zestawione z miski ustępowej i płuczki
ceramicznej, zlewy, baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe,
prysznicowe do wanien, bidetowe, zlewozmywakowe, osprzęt i wyposażenie do wanien łazienkowych, obudowy do wanien, wanny
z hydromasażem, kabiny prysznicowe z hydromasażem, systemy hydromasażu, panele i akcesoria do hydromasażu, kabiny natryskowe,
drzwi prysznicowe do kabin, grzejniki łazienkowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, przyciski do zaworów spłukujących,
zawory spłukujące, suszarki łazienkowe do rąk, dozowniki mydła,
mydelniczki, dozowniki ręczników papierowych, dozowniki papieru
toaletowego, kubły na śmieci, uchwyty na gąbki, kubki, szczoteczki
do zębów, papier toaletowy, ręczniki, naczynia z tworzyw sztucznych
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory z tworzyw sztucznych do użytku w gospodarstwie domowym, przybory toaletowe,
wanienki dla niemowląt przenośne, dozowniki ręczników niemetalowe, kosze niemetalowe, lustra, meble łazienkowe, półki, siedziska
do kabin prysznicowych, osprzęt do mebli niemetalowy, parawany,
tablice korkowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, listwy niemetalowe, niemetalowe, płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, warstwy izolujące z korka pod
podłogi, podłogi parkietowe wykonane z korka, płytki kamienne,
płytki ceramiczne, glazura, terakota, gres, płytki drewniane, płytki
chodnikowe, niemetalowe materiały okładzinowe, korek aglomerowany do budownictwa, płytki podłogowe wykonane z korka, tapety
z korka, maty korkowe, agencje importowo-eksportowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama.

(111) 308263
(220) 2017 10 24
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,, .
(540) SUPER SPORTOWIEC
(540)

(210) 478193

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 03.07.17, 23.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, statuetki wykonane z brązu, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali
nieszlachetnych, 9 urządzenia do transmisji, urządzenia do transmisji
obrazu, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej, gazety elektroniczne do pobrania, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki elektroniczne
do pobrania, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci
elektronicznej z Internetu, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 14 puchary z metali szlachetnych, puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, statuetki wykonane z metali półszlachetnych, statuetki wykonane z kamieni
półszlachetnych, ozdoby z metali szlachetnych [statuetki, ] figurki [statuetki] z metali szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych, statuetki
z metali szlachetnych i ich stopów, 16 książki, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, publikacje drukowane, publikacje periodyczne
drukowane, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty prasowe
[materiały drukowane], drukowane zaproszenia, periodyki drukowane, ulotki drukowane, biuletyny [materiały drukowane], drukowane
dyplomy [nagrody], drukowane nagrody, gazety, gazety codzienne,
magazyny z programem telewizyjnym, 21 statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, statuetki z kryształu, statuetki z porcelany, statuetki ze szkła, ceramiczne statuetki, 35 reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamo-
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wej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama,
reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi przetwarzania danych online, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, organizacja konkursów
w celach reklamowych, reklamy prasowe (przygotowywanie-), usługi
reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, usługi
w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi elektronicznej agencji prasowej,
usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi transmisji cyfrowe, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji wideo, usługi transmisji
kablowej, usługi elektronicznej transmisji głosu, usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi w zakresie elektronicznej transmisji
obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych, usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, emisja telewizyjna, emisja radiowa, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych
lub [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], przesyłanie informacji
drogą online, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online,
udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, 41 usługi informacyjne w zakresie biletów
na wydarzenia sportowe, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, imprezy kulturalne, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie ceremonii
przyznawania nagród, organizowanie ceremonii przyznania nagród
za osiągnięcia, realizacja transmisji radiowych, publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, wydawanie gazet, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, wypożyczanie gazet i czasopism, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, produkcja widowisk, organizacja widowisk, widowiska muzyczne, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja
widowisk na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie
widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, konkursy
(organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów,
produkcja konkursów sportowych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizacja imprez i konkursów sportowych, rozrywka interaktywna online, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), udzielanie informacji dotyczących rozrywek
online z internetowych baz danych, udostępnianie multimedialnych
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji
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na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, publikacje multimedialne, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej,
usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, przygotowywanie serwisów
informacyjnych do emisji, konkursy (organizowanie-) [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
sportowych, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu.

(111) 308264
(220) 2017 10 26
(210) 478277
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) SADOWSKI MARCIN CENTRUM FINANSOWE, Kolonia
Brużycka, PL.
(540) CENTRUM UBEZPIECZEŃ Agnieszka Sadowska
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, zielony, biały
(531) 05.03.06, 24.01.10, 24.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe.
(111) 308265
(220) 2017 10 20
(151) 2018 03 28
(441) 2017 12 11
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM MULTI
(540)

(210) 478043

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny, czarny, niebieski, żółty,
pomarańczowy, fioletowy, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 25.01.15, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje smarowe
jako oleje hydrauliczne.
(111) 308266
(220) 2017 10 23
(210) 478131
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa, PL.
(540) herbapect
(510), (511) 32 syropy do napojów, napoje bezalkoholowe.
(111) 308267
(220) 2017 10 23
(210) 478137
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) GRUCA ZBIGNIEW CT CHEMIE TECHNIK POLSKA, Mysłowice, PL.
(540) CTx
(510), (511) 1 silikony, chłodziwa, koncentraty odtłuszczająco-czyszczące, trawiące, kleje, preparaty dla spawalnictwa, alkaliczne płyny
trawiące, roztwory trawiące do galwanizacji, alkaliczne związki żrą-
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ce, alkaloidy, chemikalia do wyrobu emalii, z wyjątkiem pigmentów,
chromowe sole, chromowy kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów
przemysłowych, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne di iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, enzymy do celów chemicznych, enzymy
do celów przemysłowych, gliceryna do celów przemysłowych, glikol,
katalizatory, kąpiele galwaniczne, kleje, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kwasy, metale alkaliczne, mydła [metaliczne]
do celów przemysłowych, olejowe spoiwa [kity, lepiki], płyn przeciw
zamarzaniu, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, preparaty do lutowania, preparaty do obróbki
wykończeniowej stali, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego,
preparaty do utwardzania metali, sole [preparaty chemiczne], sole
do celów przemysłowych, spoiwa [metalurgia], spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], spoiwa odlewnicze, substancje powierzchniowo czynne, substancje żrące do celów
przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne
do oczyszczania oleju, środki chłodzące do silników pojazdów, środki
dyspergujące olej, środki korozyjne, środki zmiękczające wodę, woda
destylowana, silikony, odkamieniacze do użytku przemysłowego, preparaty odkamieniające do celów przemysłowych, środki chemiczne
(inne niż do gospodarstwa domowego) w postaci płynu do użytku
jako odkamieniacze, odkamieniacze, inne niż do użytku domowego,
środki do uzdatniania wody, preparaty do uzdatniania wody, chemikalia do uzdatniania wody, bakterie do uzdatniania wody, 2 dla preparatów odrdzewiających, koncentraty pasywujące i środki antykorozyjne, preparaty smarne, oleje przeciwrdzewne, woski antykorozyjne,
papiery antykorozyjne, smary antykorozyjne, preparaty i mieszanki
antykorozyjne, powłoki antykorozyjne, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, produkty antykorozyjne do metali, powłoki w sprayu antykorozyjne, środki zabezpieczające przed rdzą, utrwalacze (lakiery),
powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty ochronne do metali, lakiery w sprayu, 7 urządzenia do czyszczenia
parowe, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasilania
kotłów maszynowych, urządzenia odkamieniające do kotłów, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia wiertnicze,
pływające lub niepływające, ultradźwiękowe przyrządy czyszczące
do użytku przemysłowego, pistolety natryskowe {maszyny}, narzędzia
natryskowe, elektryczne pistolety natryskowe, 11 urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji
powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do nawadniania
do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzejne do odmrażania szyb
w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub
wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do czyszczenia, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, mycie, naprawa pomp, usługi dezynsekcyjne, inne
niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, zabezpiecza-
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nie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, czyszczenie
maszyn, czyszczenie zbiorników, czyszczenie silników elektrycznych,
czyszczenie urządzeń domowych, dezynfekcja, czyszczenie instalacji
wodociągowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie
zbiorników na wodę.

(111) 308268
(220) 2017 10 24
(210) 478196
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) GAŃSKI TOMASZ HOMESOFT, Gdańsk, PL.
(540) justjoin.it
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, prowadzenie portalu dotyczącego pośrednictwa pracy, agencje informacji handlowej, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, opracowywanie CV dla
osób trzecich, reklama, rekrutacja personelu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, projektowanie materiałów reklamowych, usługi public relations.
(111) 308269
(220) 2017 10 25
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz, PL.
(540) Vital drink
(540)

(210) 478203

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone,
przecierowe, sorbety, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy,
drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencja do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami.
(111) 308270
(220) 2017 10 26
(210) 478275
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) citylink
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.05.04, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości, nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi nabywania nieruchomości, usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
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mi, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem nieruchomości,
37 budowa i naprawa magazynów, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości komercyjnych, zarządzanie projektem budowy, 39 magazynowanie, składowanie, świadczenie usług
magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych,
usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi doradcze
w zakresie magazynowania towarów, wynajem miejsc magazynowych, wynajmowanie magazynów, wynajem obiektów i urządzeń
magazynowych, wynajmowanie miejsc do magazynowania.

(111) 308271
(220) 2017 08 31
(210) 476006
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 27
(732) SWISS CONCEPT OÜ, Tallinn, EE.
(540) TORII
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, budziki, chronografy, czasomierze (zegarki), druciki
z metali szlachetnych (biżuteria), kamienie jubilerskie, kamienie
półszlachetne, kasetki na biżuterię, kasetki do prezentacji wyrobów
jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów
i zegarków, naszyjniki (biżuteria), obudowy zegarków, paski do zegarków, pierścionki (biżuteria), przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, stopery, szkła do zegarków, tarcze (zegarmistrzostwo),
wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarków, zapięcia do biżuterii, zawieszki (biżuteria), zawieszki do breloków do kluczy, zegarki, zegarki na rękę, zegary i zegarki elektryczne
i elektroniczne, zwijane etui na biżuterie.
(111) 308272
(220) 2017 09 01
(210) 476034
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 20
(732) DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OSTR O.S.T.R. X diverse
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 9 dyski optyczne, kasety magnetofonowe i video, płyty
fonograficzne, płyty CD i DVD, taśmy magnetyczne, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrania audiowizualne z materiałem muzycznym
i rozrywkowym, muzyczne nagrania dźwiękowe i nagrania audiowizualne do pobierania z sieci, z materiałem muzycznym i rozrywkowym, pobieralne dzwonki, grafika i muzyka pobieralna poprzez
globalną sieć komputerową i urządzenia bezprzewodowe, elektryczne urządzenia komunikacyjne, płyty, obwody elektryczne i płyty
CD-ROM, na których przechowywany jest program muzyczny, filmy
kinematograficzne, nagrane płyty wideo i taśmy wideo, okulary, etui
na okulary, 18 torby podróżne, torby sportowe, torby na zakupy, torby
plażowe, plecaki uczniowskie, plecaki turystyczne, walizki, tornistry
szkolne, teczki, aktówki, etui na klucze, torebki, portfele, portmonetki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, futra, płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, wdzianka, spodnie, krótkie
spodenki (szorty, bermudy), spódnice, koszule, bluzki, suknie, swetry,
pulowery, dresy, bielizna dla dzieci i dorosłych, skarpetki, rajstopy,
pończochy, kapelusze, czapki dziane, czapki wełniane, czapki futrzane, paski, apaszki, fulary, szale, szaliki, krawaty, muszki, odzież sportowa, odzież narciarska, odzież snowboardowa, odzież do kitesurfingu,
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odzież do surfingu, odzież do windsurfingu, odzież do wakeboardingu, odzież do pływania, 41 edukacja, rozrywka, w tym przedstawienia
muzyczne oraz radiowe i telewizyjne programy rozrywkowe, organizowanie konferencji, wystaw, imprez i konkursów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie targów i wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, nagrywanie
taśm wideo i wykonywanie mikrofilmów, publikacja książek i magazynów elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych online,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, świadczenie rozrywki on-line, mianowicie udostępnianie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych w zakresie rozrywki muzycznej i opierającej się na muzyce,
udostępnianie witryny internetowej za pomocą globalnej sieci komputerowej prezentującej informacje o wykonawcach muzycznych,
tournee wykonawców muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych,
kultura popularna oraz wydarzenia i rozrywka związana z materiałem
muzycznym, dystrybucja programów cyfrowych, mianowicie programów radiowych i telewizyjnych on-line, muzyczne usługi wydawnicze,
mała poligrafia dla osób trzecich, publikacja multimedialna książek,
czasopism, gazet, oprogramowania, gier, muzyki i publikacji elektronicznych, produkowanie wideo do celów edukacyjnych, kulturowych,
rozrywkowych i sportowych.

(111) 308273
(220) 2017 09 04
(210) 476058
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) PSZCZÓŁKA. POLSKIE SŁODYCZE DLA CIEBIE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy
do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, wyroby piekarnicze, wafle,
ciastka.
(111) 308274
(220) 2017 09 06
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) MANOWSKA-REJENT ELIZA, Warszawa, PL.
(540) WARSZAWSKA LALA 1998 PLNY
(540)

(210) 476181

(531) 05.13.04, 19.03.01, 24.03.09, 27.05.01, 27.07.23
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy i torby
podróżne, parasolki i parasole (duże), laski do parasoli, laski do chodzenia, bicze, aktówki, aktówki, teczki, baty, harapy, chlebaki, czekany, derki na konie, druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych,
etui na karty kredytowe, etui na klucze, futra [skóry zwierzęce], kagańce, krupony [części skór], kuferki kosmetyczne, kufry bagażowe, kufry
podróżne, laski, lasko-krzesełka, lejce, moleskin [imitacja skóry], nakolanniki dla koni, narzuty ze skór [futer], nici ze skóry, nosidełka kangurki
niemowlęce, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka
dla niemowląt do noszenia przez ramię, obroże dla zwierząt, okładziny
do mebli [skórzane], okrycia dla zwierząt, opakowania ze skóry, osprzęt
do uprzęży, parasole, paski do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, pasy do uprzęży, pasy do siodła, plecaki, podkowy końskie, kufry podróżne, torby podróżne, pokrowce na parasole, portfele
skórzane, portfele na karty wizytowe, portfele na karty kredytowe,
portmonetki, postronki [zaprzęgi], przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, rączki do parasoli, rączki walizek, rzemienie
[rymarstwo], rzemyki do łyżew, sakwy, siodła do jazdy konnej, skóra
kozia, skóra bydlęca, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna,
skóry, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane pasy, skórzane
smycze, sportowe torby, strzemiona, gumowe części do strzemion,
szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych,
szkielety do torebek, sznurówki skórzane, teczki szkolne, temblaki
do noszenia niemowląt, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby
uniwersalne, torby turystyczne, torby zakupowe, torby plażowe, torby
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skórzane na narzędzia, bez zawartości, torebki, tręzla (uzda), uchwyty
lasek spacerowych, uprzęże dla zwierząt, uzdy [zaprzęgi], uździenice
dla koni, walizeczki skórzane, walizki podróżne, walizki na kółkach, walizy, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, wyroby siodlarskie, wyroby rymarskie, wyprawione skóry, zawory, wentyle ze skóry, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety,
bielizna, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, bluzy dresowe,
kurtki bluzy, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, boa na szyję, botki, bryczesy [spodnie], buty
narciarskie, buty, buty damskie, buty jeździecki, buty skórzane, buty
gimnastyczne, buty wodoodporne, buty dziecięce, buty sznurowane,
cholewki do butów, chusty [odzież], chusty pareo, chusty plażowe,
chusty na głowę, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czubki
do butów, daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], sandały-drewniaki, czepki kąpielowe, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra],
fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna
[odzież], garnitury, getry, halki [bielizna], gorsety [bielizna], półhalki,
kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kąpielówki, kaptury [odzież], karczki koszul, kieszenie
do odzieży, kołnierzyki przypinane, kombinezony [odzież], kombinezony narciarskie, kombinezony zimowe, korki do butów piłkarskich,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, krawaty,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, pluski, nauszniki
[odzież], napiętki do obuwia, obcasy, obuwie gimnastyczne, obuwie
piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy,
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, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, pończochy wchłaniające pot, potniki, prochowce, rajtuzy,
rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy męskie, figi
damskie, śliniaki niepapierowe, spódnice, spódnico-spodnie, spódnico-spodenki, spodnie, staniki sportowe, stroje kąpielowe monokini,
stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki damskie, sukienki skórzane, sukienki ciążowe,
szale, swetry, szarfy [do ubrania), szkielety kapeluszy, szlafroki, togi,
trykoty [ubrania], turbany, T-shirty z krótkim rękawem, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, żakiety z dzianiny, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, sprzedaż ubrań, obuwia, nakryć głowy,
ubrań dziecięcych, koszulek z nadrukami, koszulek, T-shirtów, sprzedaż wyrobów ze skóry i imitacji skóry, sprzedaż parasolek, parasoli,
toreb, saszetek, pasków, portfeli, etui na klucze, tornistrów, plecaków,
torebek, smyczy.

(111) 308275
(220) 2017 09 07
(210) 476243
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 13
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA-POLISH VODKA
ASSOCIATION, Warszawa, PL.
(540) POLSKA WÓDKA PRODUKT ZGODNY Z DEFINICJĄ
GWARANCJA POLISH VODKA ASSOCIATION
(540)

(531) 01.01.03, 01.17.11, 01.17.99, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01

Nr 7/2018

(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka / Polish vodka.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 308276
(220) 2017 09 07
(210) 476246
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW pasta warzywna
z ciecierzycą bez konserwantów 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
PRODUKT BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ GWARANTOWANA SOKOŁÓW
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, zielony, czerwony
(531) 05.09.15, 05.09.19, 05.09.21, 08.01.06, 05.03.02, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 pasta warzywna.
(111) 308277
(220) 2017 09 07
(210) 476248
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 pasty warzywne, mięso, wędliny, wyroby z mięsa,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa .
(111) 308278
(220) 2017 09 07
(210) 476250
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) POLISH DOG
(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) 308279
(220) 2017 09 07
(210) 476252
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.

Nr 7/2018
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(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW pasztet warzywny
ŹRÓDŁO BŁONNIKA 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW bez
konserwantów JAKOŚĆ GWARANTOWANA SOKOŁÓW
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, zielony, biały
(531) 05.01.03, 05.01.16, 05.03.02, 05.03.11, 08.05.25, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, pasztety warzywne.
(111) 308280
(220) 2017 09 07
(210) 476261
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 06
(732) VORONCHUK SIAMEN, Warszawa, PL.
(540) Secret Kristine V EVERY WOMAN HIDES A SECRET
(540)
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(540) ABAX
(510), (511) 9 urządzenia GPS, urządzenia służące do śledzenia i lokalizacji ludzi, pojazdów, sprzętów i innych obiektów, urządzenia
do monitorowania flot pojazdów i/lub sprzętu, urządzenia do automatycznej rejestracji monitoringu flot pojazdów i/lub sprzętu, rejestratory danych, rejestratory zdarzeń, rejestratory przebytej drogi
dla pojazdów, ludzi i/lub sprzętu, 35 usługi selekcji i przedstawienia
asortymentu usług związanych ze sprzedażą urządzeń GPS, urządzeń
służących służące do śledzenia i lokalizacji ludzi, pojazdów, sprzętów
i innych obiektów, urządzeń do monitorowania flot pojazdów i/lub
sprzętu, urządzeń do automatycznej rejestracji monitoringu flot pojazdów i/lub sprzętu, urządzeń do monitorowania danych, rejestratorów danych, rejestratorów zdarzeń, rejestratorów przebytej drogi dla
pojazdów-tak, aby konsument mógł dokonać między nimi wyboru
w celu dokonania zakupu, prowadzone tradycyjnie lub on-line w tym
za pośrednictwem Internetu, 38 usługi dostępu on-line do rejestrów
w zakresie śledzenia i lokalizacji ludzi, pojazdów, sprzętów i innych
obiektów zarówno w czasie rzeczywistym jak i rejestrów archiwalnych,
usługi udostępniania on-line automatycznych wykazów podróży i/lub
automatycznych wykazów przemieszczania się, 45 usługi w zakresie
monitorowania flot pojazdów sprzętu i/lub innych obiektów.
(111) 308283
(220) 2017 03 17
(210) 469024
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) WITKIEWICZ KATARZYNA PANDA REI, Białystok, PL.
(540) WHITE RVBBIT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, bielizna nocna, szlafroki, body (bielizna),
gorsety (bielizna), sukienki, bluzki.

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 25 odzież skórzana, paski, 42 usługi projektantów mody,
projektowanie odzieży.
(111) 308281
(220) 2013 03 13
(151) 2017 03 17
(441) 2013 06 24
(732) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DaGrasso
(540)

(210) 411621

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, mleko, produkty
mleczne, rybne, mięsne, 30 kawa, herbata, lody spożywcze, w proszku, zagęszczacze, produkty zbożowe, mrożone desery, budynie, wyroby cukiernicze, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych,
usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary,
stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.
(111) 308282
(220) 2016 07 13
(151) 2018 02 26
(441) 2016 10 10
(732) ABAX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.

(111) 308284
(220) 2017 11 22
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) BORIS AYUK TATAW BPR, Kraków, PL.
(540) BONPIEDLAROUTE
(510), (511) 39 organizowanie transportu towarów.

(210) 479275

(111) 308285
(220) 2017 11 20
(210) 479221
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO COFFEE
SPÓŁKA CYWILNA, Marki, PL.
(540) LANCORE COFFEE
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.99, 26.04.04, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 30 kawa.
(111) 308286
(220) 2017 11 20
(210) 479222
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO COFFEE
SPÓŁKA CYWILNA, Marki, PL.
(540) LACORE COFFEE
(540)

(210) 459077
(531) 27.05.01, 05.07.99, 26.04.02, 26.04.22, 26.04.04
(510), (511) 30 kawa.
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(111) 308287
(220) 2017 09 07
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 06
(732) VORONCHUK SIAMEN, Warszawa, PL.
(540) SKV EVERY WOMAN HIDES A SECRET
(540)

(210) 476262

Nr 7/2018

(732) WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo, PL.
(540) NanoWodaMNP
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.
Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież skórzana, paski, 42 usługi projektantów mody,
projektowanie odzieży.
(111) 308288
(220) 2017 09 08
(210) 476269
(151) 2018 02 28
(441) 2017 10 23
(732) K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) KARO BIJOU LINE biżuteria personalizowana
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, 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], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu
biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby
z żółtego bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię.
(111) 308289
(220) 2017 09 09
(210) 476312
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo, PL.
(540) NanoSanMNP
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 10 aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii.
(111) 308290
(151) 2018 03 16

(220) 2017 09 09
(441) 2017 11 27

(210) 476315

(111) 308291
(220) 2017 09 11
(210) 476332
(151) 2018 03 01
(441) 2017 10 16
(732) VERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ojrzanów, PL.
(540) Verto
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi: agencji doradztwa personalnego, agencji
pośrednictwa pracy, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, zarządzania kadrowego, doradztwo w zakresie: prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, wyboru i selekcji personelu,
selekcja personelu na podstawie testów psychologicznych, analiza
i ocena kompetencji pracowników, 41 edukacja, usługi coachingu,
rozwój osobisty, nauczanie w zakresie zasobów ludzkich, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania pracownikami, zarządzania
sprzedażą i marketingiem, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i prowadzenie: konferencji, szkoleń,
warsztatów szkoleniowych, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi sprawdzianów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
poradnictwo zawodowe.
(111) 308292
(220) 2017 09 06
(210) 476198
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) TOPSELLER XXL
(540)

Kolor znaku: czerwony, żołty, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], farby do włosów,
odżywki do włosów, lakier do włosów, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do kąpieli, produkty
perfumeryjne, szampony, środki do czyszczenia zębów, woda perfumowana, żele do masażu, pomadki do ust, preparaty do prania,
roztwory do szorowania, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze (zapachowe), 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użytku medycznego, chleb dla diabetyków do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kleje do protez
dentystycznych, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze płyny
do włosów, mydła lecznicze, odżywcze suplementy diety, pieluszki
dla niemowląt, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 8 brzeszczoty
do pił (części narzędzi ręcznych), dłuta, frezy jako narzędzia ręczne,
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imadła, łopatki (ogrodnictwo), młotki (narzędzia ręczne), narzędzia
ogrodnicze o napędzie ręcznym, noże, widelce, łyżki, nożyczki, nożyce ogrodowe, przyrządy do strzyżenia (ręczne), scyzoryki, sekatory,
świdry, wiertła (narzędzia ręczne), widły, brzytwy, cążki do skórek,
pilniki do paznokci, żyletki, żelazka, 16 książki, magazyny, druki,
broszury, afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bloczki
do pisania, chusteczki do nosa [papierowe], drukowane publikacje,
formularze, fotografie, gumki do ścierania, kalendarze, karty, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
koperty, materiały drukowane, materiały opakowaniowe, materiały
piśmienne, naklejki, notesy podręczne, obwoluty na dokumenty,
ołówki, papier do pisania, papier do pakowania, papier higieniczny,
papier pergaminowy, pastele [kredki], pióra i długopisy, podkładki
na biurko, prospekty, przybory do pisania, przybory do rysowania,
reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, spinacze do papieru, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wieczne
pióra, zakreślacze, pudełka z kartonu, zeszyty, 21 dzbanki, filiżanki,
czajniczki do herbaty, doniczki na kwiaty, kubki, kufle, kryształ (wyroby szklane), deski do prasowania, młynki do użytku domowego,
ręczne, porcelana, garnki kuchenne, pojemniki kuchenne, półmiski
do jarzyn, rondle ceramiczne, serwisy (zastawy stołowe), szybkowary
nieelektryczne, szczotki do szorowania, świeczniki, wazony, 24 bielizna pościelowa i koce, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych,
kapy na łóżka, kołdry, narzuty na łóżka, pledy podróżne, obrusy,
pokrowce i narzuty na meble, poszewki na poduszki, prześcieradła
na łóżka, pokrycia na meble z tkanin, ręczniki, rękawice kąpielowe,
śpiwory, serwetki tekstylne, zasłony, 25 bielizna osobista, botki, buty
narciarskie, buty sportowe, chustki, czapki [nakrycia głowy], garnitury, kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, legginsy, obuwie gimnastyczne,
obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, odzież, odzież gimnastyczna,
odzież ze skóry, opaski na głowę, paski, piżamy, pończochy, rajstopy,
rękawiczki, skarpetki, spódnice, swetry, szale, szlafroki, trykoty, t-shirty, 28 gry i zabawki, gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry,
klocki do zabawy, lalki, misie pluszowe, piłki do gier i zabaw, rakiety
do gry, samochody do zabawy, artykuły sportowe i gimnastyczne,
buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, deskorolki, hantle,
hulajnogi jako zabawki, huśtawki, łyżworolki, maszyny do ćwiczeń
sprawnościowych, narty, przyrządy gimnastyczne, rowery stacjonarne treningowe, sanki jako zabawki, sanki (sprzęt rekreacyjny i/lub
sportowy), sprzęt wędkarski, wrotki, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy], 29 mięso, kiełbasy, wędliny,
wieprzowina, wołowina, drób, dziczyzna, przetworzone produkty
mięsne, przetworzone produkty drobiowe, gotowe dania mięsne,
mrożone produkty mięsne, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso wędzone i produkty mięsne wędzone, szynki, galarety
mięsne, ryby, konserwowane ryby, filety rybne, owoce morza i mięczaki, jaja, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, owoce konserwowane, owoce i warzywa w puszkach, przeciery warzywne, sałatki
warzywne, nasiona przetworzone, przekąski oparte na ziemniakach,
galaretki owocowe, dżemy, kompoty, sałatki owocowe, zupy, bulion,
żelatyna, oleje spożywcze i tłuszcze jadalne, masło, smalec, mleko,
produkty mleczne, śmietana, kefir, jogurty, produkty serowarskie,
sery, twaróg, 30 mąka, makarony, przetworzone nasiona zbóż, kasze
spożywcze, ryż, skrobia do celów spożywczych, chleb, bułki, wyroby piekarnicze, bułka tarta, suchary, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, sosy, sosy do makaronów, ketchup,
majonez, musztarda, ocet, sól kuchenna, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów spożywczych, pieprz, preparaty aromatyczne do żywności, drożdże, proszek
do pieczenia, ciasto na wypieki, tarty, placki, naleśniki, pierożki, pizza, muesli, krakersy, kukurydza prażona [popcorn], cukier, wyroby cukiernicze, dekoracje cukiernicze do ciast, lody spożywcze i sorbety,
miód, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, guma
do żucia, cukierki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, jagody, świeże owoce, świeże warzywa, świeże grzyby,
zioła ogrodowe świeże, krzewy, kwiaty, nasiona, pokarm dla ptaków,
karma dla zwierząt, ryby żywe, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, likiery bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne,
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napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje],
33 alkohole wysokoprocentowe (napoje), wódka, wino, whisky, rum,
miód pitny, likiery, kirsz, dżin, brandy, koktajle, napoje alkoholowe
zawierające owoce.

(111) 308293
(220) 2017 09 06
(210) 476199
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) TOPSELLER
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy}, farby do włosów, odżywki do włosów, lakier do włosów, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do kąpieli, produkty perfumeryjne, szampony, środki do czyszczenia zębów, woda perfumowana, żele do masażu, pomadki do ust, preparaty do prania, roztwory
do szorowania, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze
(zapachowe), 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy
do użytku medycznego, chleb dla diabetyków do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kleje do protez dentystycznych,
lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze płyny do włosów, mydła
lecznicze, odżywcze suplementy diety, pieluszki dla niemowląt, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 8 brzeszczoty do pił (części narzędzi
ręcznych), dłuta, frezy jako narzędzia ręczne, imadła, łopatki (ogrodnictwo), młotki (narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze o napędzie
ręcznym, noże, widelce, łyżki, nożyczki, nożyce ogrodowe, przyrządy
do strzyżenia (ręczne), scyzoryki, sekatory, świdry, wiertła (narzędzia
ręczne), widły, brzytwy, cążki do skórek, pilniki do paznokci, żyletki,
żelazka, 16 książki, magazyny, druki, broszury, afisze, plakaty, albumy,
artykuły biurowe, atlasy, bloczki do pisania, chusteczki do nosa [papierowej, drukowane publikacje, formularze, fotografie, gumki do ścierania, kalendarze, karty, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, koperty, materiały drukowane, materiały opakowaniowe, materiały piśmienne, naklejki, notesy podręczne, obwoluty na dokumenty, ołówki, papier do pisania, papier do pakowania,
papier higieniczny, papier pergaminowy, pastele [kredki], pióra i długopisy, podkładki na biurko, prospekty, przybory do pisania, przybory do rysowania, reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, spinacze do papieru, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki,
wieczne pióra, zakreślacze, pudełka z kartonu, zeszyty, 21 dzbanki, filiżanki, czajniczki do herbaty, doniczki na kwiaty, kubki, kufle, kryształ
(wyroby szklane), deski do prasowania, młynki do użytku domowego,
ręczne, porcelana, garnki kuchenne, pojemniki kuchenne, półmiski
do jarzyn, rondle ceramiczne, serwisy (zastawy stołowe), szybkowary
nieelektryczne, szczotki do szorowania, świeczniki, wazony, 24 bielizna pościelowa i koce, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, kapy
na łóżka, kołdry, narzuty na łóżka, pledy podróżne, obrusy, pokrowce
i narzuty na meble, poszewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, pokrycia na meble z tkanin, ręczniki, rękawice kąpielowe, śpiwory, serwetki tekstylne, zasłony, 25 bielizna osobista, botki, buty narciarskie,
buty sportowe, chustki, czapki [nakrycia głowy], garnitury, kamizelki,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, legginsy, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież ze skóry,
opaski na głowę, paski, piżamy, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, swetry, szale, szlafroki, trykoty, t-shirty, 28 gry i zabawki, gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, klocki do zabawy,
lalki, misie pluszowe, piłki do gier i zabaw, rakiety do gry, samochody
do zabawy, artykuły sportowe i gimnastyczne, buty łyżwiarskie z przy-
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mocownymi łyżwami, deskorolki, hantle, hulajnogi jako zabawki,
huśtawki, łyżworolki, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, narty,
przyrządy gimnastyczne, rowery stacjonarne treningowe, sanki jako
zabawki, sanki (sprzęt rekreacyjny i/lub sportowy), sprzęt wędkarski,
wrotki, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy], 29 mięso, kiełbasy, wędliny, wieprzowina, wołowina, drób,
dziczyzna, przetworzone produkty mięsne, przetworzone produkty
drobiowe, gotowe dania mięsne, mrożone produkty mięsne, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso wędzone i produkty mięsne
wędzone, szynki, galarety mięsne, ryby, konserwowane ryby, filety
rybne, owoce morza i mięczaki, jaja, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, owoce konserwowane, owoce i warzywa w puszkach, przeciery warzywne, sałatki warzywne, nasiona przetworzone, przekąski
oparte na ziemniakach, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, sałatki
owocowe, zupy, bulion, żelatyna, oleje spożywcze i tłuszcze jadalne,
masło, smalec, mleko, produkty mleczne, śmietana, kefir, jogurty, produkty serowarskie, sery, twaróg, 30 mąka, makarony, przetworzone
nasiona zbóż, kasze spożywcze, ryż, skrobia do celów spożywczych,
chleb, bułki, wyroby piekarnicze, bułka tarta, suchary, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, sosy, sosy do makaronów, ketchup, majonez, musztarda, ocet, sól kuchenna, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów spożywczych, pieprz, przyprawy aromatyczne do żywności, drożdże, proszek do pieczenia, ciasto na wypieki, tarty, placki, naleśniki, pierożki,
pizza, muesli, krakersy, kukurydza prażona [popcorn], cukier, wyroby
cukiernicze, dekoracje cukiernicze do ciast, lody spożywcze i sorbety, miód, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, guma
do żucia, cukierki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, jagody, świeże owoce, świeże warzywa, świeże grzyby, zioła
ogrodowe świeże, krzewy, kwiaty, nasiona, pokarm dla ptaków, karma
dla zwierząt, ryby żywe, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle
bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
likiery bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda mineralna [napoje], 33 alkohole wysokoprocentowe (napoje), wódka, wino, whisky, rum, miód pitny, likiery, kirsz,
dżin, brandy, koktajle, napoje alkoholowe zawierające owoce.

(111) 308294
(220) 2017 09 06
(210) 476205
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MOYO Aroma
(510), (511) 3 zapachy, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe
do samochodów, pojemniki z substancjami zapachowymi, środki
zapachowe do celów domowych, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączone
substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół i kwiatów (potpourri),
dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, substancje aromatyczne do zapachów,
olejki zapachowe wydzielające aromat przy podgrzewaniu, 4 świece,
świece stołowe, świece okolicznościowe, świece parafinowe, świece
żelowe, świece stearynowe, świece z mieszanek palnych, świece zapachowe, świece pływające, świece do oświetlenia, świece wotywne,
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające środki
do odstraszania owadów, świece pochłaniające dym, znicze nagrobne nieelektryczne, materiały oświetlające, świece i knoty do oświetlenia, woski do oświetlania, paliwo oświetleniowe.
(111) 308295
(220) 2017 09 06
(210) 476209
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MOYO Candle
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(510), (511) 3 zapachy, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe
do samochodów, pojemniki z substancjami zapachowymi, środki
zapachowe do celów domowych, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączone
substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół i kwiatów (potpourri),
dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, substancje aromatyczne do zapachów,
olejki zapachowe wydzielające aromat przy podgrzewaniu, 4 świece,
świece stołowe, świece okolicznościowe, świece parafinowe, świece
żelowe, świece stearynowe, świece z mieszanek palnych, świece zapachowe, świece pływające, świece do oświetlenia, świece wotywne,
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające środki
do odstraszania owadów, świece pochłaniające dym, znicze nagrobne nieelektryczne, materiały oświetlające, świece i knoty do oświetlenia, woski do oświetlania, paliwo oświetleniowe.

(111) 308296
(220) 2017 09 06
(210) 476212
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MOYO
(510), (511) 3 zapachy, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe
do samochodów, pojemniki z substancjami zapachowymi, środki
zapachowe do celów domowych, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączone
substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół i kwiatów (potpourri),
dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, substancje aromatyczne do zapachów,
olejki zapachowe wydzielające aromat przy podgrzewaniu, 4 świece,
świece stołowe, świece okolicznościowe, świece parafinowe, świece
żelowe, świece stearynowe, świece z mieszanek palnych, świece zapachowe, świece pływające, świece do oświetlenia, świece wotywne,
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające środki
do odstraszania owadów, świece pochłaniające dym, znicze nagrobne nieelektryczne, materiały oświetlające, świece i knoty do oświetlenia, woski do oświetlania, paliwo oświetleniowe.
(111) 308297
(220) 2017 09 11
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) CHROMICZ EMILIA, Kliniska, PL.
(540) ELLA
(540)

(210) 476349

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, balsamy do golenia, emulsje
do depilacji, emulsje do golenia, kamień ałun (środek ściągający) kamyki po goleniu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy do usuwania owłosienia, kremy nawilżające po goleniu, kremy po goleniu,
kremy przed goleniem, mleczko po goleniu, mydło do golema, paski
z woskiem do usuwania, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, henna
do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania na skórę. kremy
do mycia, perfumy, olejki do kąpieli, kostki mydła do mycia ciała,
kremy do aromaterapii, olejek do włosów, balsam do ciała, balsam
do włosów, balsamy do celów kosmetycznych, 44 salony piękności,
świadczenia usług przez salony piękności, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, depilacja woskiem, depilacja pastą cukrową.
(111) 308298
(151) 2018 02 26

(220) 2017 09 12
(441) 2017 10 30

(210) 476352
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(732) CRICKET LIGHTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok, PL.
(540) Solebo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 zapalarki gazowe, inne niż dla palaczy zapalniczki
gazowe, 34 zapalniczki dla palaczy oraz części do nich, pojemniczki
z gazem do zapalniczek, zapałki, przybory dla palaczy.
(111) 308299
(220) 2017 09 12
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KIPIELA KAMIL SAMO ZDROWIE, Pleśna, PL.
(540) samo zdrowie
(540)

(210) 476354

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.13.08, 25.03.01
(510), (511) 32 syropy, soki owocowe i warzywne.
(111) 308300
(220) 2017 09 12
(210) 476355
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) MGA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) MEGA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 świeże ciasta do wypieku.
(111) 308301
(220) 2017 09 12
(210) 476356
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AGRO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 26.04.02, 01.15.03, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 36 tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
(111) 308302
(220) 2017 09 12
(210) 476358
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW, Czersk, PL.
(540) AUTO HERZ Gwarancja 24 m-ce 12V Calcium Technology
(540)

Kolor znaku: żółty, złoty, szary, czarny, biały
(531) 01.03.01, 18.01.09, 17.01.02, 17.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15

2779

(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory do pojazdów
elektrycznych, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory
samochodowe, amperomierze, baterie anodowe, baterie akumulatorowe litowe, baterie, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowo-jonowe, kable rozruchowe do silników.

(111) 308303
(220) 2017 09 12
(210) 476370
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) XAL-DS ⁵
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308304
(220) 2017 09 12
(210) 476371
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) Papa John’s International, Inc., Louisville, US.
(540) PIZZA PAPA JOHN’S. LEPSZE SKŁADNIKI. LEPSZA PIZZA.
(540)

(531) 27.05.01, 02.01.11, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18
(510), (511) 30 pizza, paluszki serowe, bułki, bułki pepperoni, małe
pizze, cienkie paluszki chlebowe, ciasto na wypieki, ciasta, muffiny,
brownie [ciastka czekoladowe], placki, pieczywo i wyroby cukiernicze, pieczone desery, sosy, sosy pikantne, przyprawy, sos do skrzydełek z kurczaka, sosy (dipy), gotowana kukurydza, kąski z papryki
(jalapeno), 39 usługi dostaw pizzy, usługi dostaw ciepłych i zimnych
posiłków, usługi restauracyjne dostawy jedzenia i napojów, 43 usługi restauracyjne, usługi restauracyjne polegające na serwowaniu
posiłków w restauracji, na wynos oraz z dostawą, usługi cateringu
z możliwością dostaw do domu i do firmy, kafeterie (bufety), usługi przygotowania przygotowywania posiłków i napojów na wynos
i ich dostawy.
(111) 308305
(220) 2017 09 12
(210) 476376
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) SANITAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, granatowy
(531) 01.03.16, 26.01.03, 01.05.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne
i weterynaryjne, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], mikroorganizmy inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych, 3 detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, preparaty toaletowe, 5 środki odkażające,
fungicydy, herbicydy, środki dezynfekcyjne, środki odstraszające
owady, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, preparaty weterynaryjne i sanitarne, preparaty do zwalczania robactwa.

2780
(111) 308306
(220) 2017 09 12
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) serce rośnie
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 476379

Kolor znaku: biały, czerwony, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki
czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 308307
(220) 2017 09 12
(210) 476380
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Wawel Serce rośnie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki
czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 308308
(220) 2017 09 13
(210) 476397
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) HUDZIAK BEATA 8TAX DORADZTWO PODATKOWE, Plewiska, PL.
(540) 8 tax
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 26.01.06
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi podatkowe, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 36 analizy finansowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi księgowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 usługi prawne, mediacje, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych.
(111) 308309
(220) 2017 09 13
(210) 476398
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) HUDZIAK BEATA 8TAX DORADZTWO PODATKOWE, Plewiska, PL.
(540) 8tax
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or-
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ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi podatkowe, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 36 analizy finansowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi księgowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 usługi prawne, mediacje, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych.

(111) 308310
(220) 2017 09 13
(210) 476400
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) SEMPER NOVELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ELAGLOVES
(510), (511) 10 rękawice do użytku medycznego, rękawice do użytku
stomatologicznego, rękawice do użytku weterynaryjnego, rękawice
do badań medycznych, rękawice do diagnostyki, jednorazowe rękawice ochronne do użytku dla celów medycznych, stomatologicznych
i weterynaryjnych, jednorazowe rękawice ochronne do użytku dla
celów badań i diagnostyki.
(111) 308311
(220) 2017 09 13
(210) 476403
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) MISTO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki
niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody
niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, palisada niemetalowa, kwietniki niemetalowe, palisada łamana, kamienie dekoracyjne
i płyty do brukowania, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, on-line
materiałów budowlanych niemetalowych, kostki brukowej, betonowej kostki brukowej, palisady niemetalowej, kwietników niemetalowych, schodów niemetalowych, palisady łamanej, 37 usługi
budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej, płyt betonowych, drogowych materiałów budowlanych niemetalowych,
obrzeży, krawężników niemetalowych, schodów niemetalowych,
płyt podłogowych niemetalowych, palisady niemetalowej, kwietników niemetalowych, palisady łamanej.
(111) 308312
(220) 2017 09 13
(210) 476404
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) LIVIO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, on line materiałów budowlanych niemetalowych, kostki brukowej, betonowej kostki brukowej,
37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej,
płyt betonowych, drogowych materiałów budowlanych niemetalowych, obrzeży, krawężników niemetalowych, schodów niemetalowych, płyt podłogowych niemetalowych.
(111) 308313
(220) 2017 09 13
(210) 476414
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) MAGMA SPEDYCJA
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(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.05.01, 01.05.02
(510), (511) 39 transport, spedycja, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja
[transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów
drogą morską, dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, magazynowanie towarów, pakowanie towarów, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, usługi kurierskie [wiadomości lub towary],
usługi związane z magazynowaniem towarów, usługi rozładunku
towarów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów.
(111) 308314
(220) 2017 09 14
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) STRYJSKI PAWEŁ ASTINET, Wrocław, PL.
(540) Maskotkowo.pl
(540)

(210) 476436
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(510), (511) 9 układy automatycznego sterowania i regulacji procesów chłodzenia oraz uzdatniania powietrza, 11 urządzenia
do chłodzenia i podtrzymywania ustalonej temperatury, instalacje
klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy odzysku ciepła, agregaty
chłodnicze, chłodnie wentylatorowe, grzejniki, grzejniki elektryczne, kaloryfery, parowniki, podgrzewacze powietrza, pompy cieplne, wyciągi wentylacyjne, wentylatory do klimatyzacji, wężownice
jako części instalacji grzewczych i chłodniczych, 35 prowadzenie
hurtowni, sklepu i/lub salonu z materiałami budowlanymi, urządzeniami klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi, grzewczymi, sprzedaż
materiałów budowlano-instalacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, grzewczych, za pośrednictwem sieci internetowej,
agencje handlowe, reklama, promocja, zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie i organizacja targów, giełd
oraz wystaw handlowych i reklamowych w tym w zakresie asortymentu instalacyjno-grzewczego, w szczególności urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, 37 usługi budowlane, usługi
budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, usługi budowlane
instalacyjne, instalowanie, serwisowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi nadzoru budowlanego.

(111) 308318
(220) 2017 09 21
(210) 476749
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) FENGDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno, PL.
(540) FDPP
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 27.03.01, 27.03.03
(510), (511) 28 zabawki, maskotki, gry dla dzieci.
(111) 308315
(220) 2017 09 18
(210) 476644
(151) 2018 02 26
(441) 2017 10 30
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) CELCO
(510), (511) 5 przeciwzapalne i przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 308316
(220) 2017 09 20
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 20
(732) FIRE FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(540) ALFA GRILL
(540)

(210) 476691

Kolor znaku: złoty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 11 grille elektryczne, grille gazowe, urządzenia do grillowania, urządzenia do rozpalania grilla, 21 grille kempingowe, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, widelce do grilla, szczypce do grilla, rękawice do grilla, skrobaki do grilla.

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(510), (511) 25 odzież.
(111) 308319
(220) 2017 09 21
(210) 476758
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 20
(732) ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) FABRYKA SIŁY
(510), (511) 44 usługi fizjoterapii, usługi masażu.
(111) 308320
(220) 2017 09 21
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 20
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) EVOLET MED
(540)

(210) 476764

(531) 27.05.01, 24.13.01, 24.13.25
(510), (511) 5 preparaty chemiczno-farmaceutyczne, płyny do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
żele do celów farmaceutycznych, suplementy diety, plastry.

(111) 308317
(220) 2017 09 21
(210) 476741
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 20
(732) MILEWSKI SŁAWOMIR FIRMA MILEWSKI, Nieporęt, PL.
(540) AirIDEA
(540)

(111) 308321
(220) 2017 09 22
(210) 476775
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) GORYŃSKI KRZYSZTOF GOMEX GOMETAL, Barlinek, PL.
(540) GomeX
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów, 39 fracht, pośrednictwo frachtowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami
ciężarowymi, transport samochodowy.

Kolor znaku: biały, szary, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13

(111) 308322
(151) 2018 03 06

(220) 2017 09 22
(441) 2017 11 20

(210) 476776
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(732) WODECKA-STUBBS KATARZYNA, Kraków, PL.
(540) ZBIGNIEW WODECKI
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach (media content), utrwalone na nośnikach informacje i dane (recorded content),
filmy kinematograficzne, filmy wideo, filmy cyfrowe, nagrania fonograficzne, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, publikacje on-line,
cyfrowe nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, analogowe nośniki danych, urządzenia do odbierania,
przekazywania, wzmacniania, rejestrowania, kopiowania i odtwarzania tekstu, dźwięku i obrazu, programy komputerowe, gry komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, skrzypce, pianina, fortepiany,
trąbki, elektroniczne instrumenty muzyczne, komputerowe instrumenty muzyczne, części instrumentów muzycznych, futerały na instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 16 publikacje techniką
druku, albumy, broszury, czasopisma, książki, podręczniki, poradniki, śpiewniki, nuty, fotografie, reprodukcje, reprinty, grafiki, rysunki,
kalendarze, foldery, afisze, plakaty, karty pocztowe, druki okolicznościowe, programy imprez, wystaw, koncertów i konferencji w postaci
drukowanej, papeteria, koperty, notatniki, obwoluty, okładki, przybory piśmienne, hologramy, emblematy, znaki graficzne drukowane,
odwzorowania graficzne, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi reklamowe, usługi
promocyjne, kreowanie wizerunku osób, wydarzeń i miejsc, usługi
w zakresie zarządzania działalnością kulturalną, usługi w zakresie
zarządzania działalnością artystyczną, usługi w zakresie zarządzania
edukacją muzyczną, 41 publikowanie nagrań muzycznych, publikowanie nagrań filmowych i wideo, publikowanie nut, publikowanie
książek, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi artystów wykonawców,
usługi zespołów muzycznych, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, telewizji, sieci kablowej, Internetu, występy muzyczne, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych
z kulturą, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z edukacją, wydarzenia muzyczne, organizowanie i obsługa koncertów,
organizowanie i obsługa imprez artystycznych, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa przeglądów filmowych, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa spektakli
i widowisk, organizowanie i obsługa imprez tanecznych, informacja
o imprezach artystycznych, usługi impresariatu, organizowanie
i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji, organizowanie
spotkań, zjazdów i obchodów, organizowanie wystaw w dziedzinie
kultury, działalność edukacyjna w zakresie muzyki, warsztaty kompozycji, warsztaty wokalistyki, realizacja nagrań muzycznych, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi studia nagrań, usługi studia
filmowego, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa, produkcja
filmowa, multimedialna produkcja internetowa, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe usługi rozrywkowe, udostępnianie nagrań
dźwiękowych, udostępnianie programów multimedialnych za pośrednictwem telewizji, sieci kablowych, za pośrednictwem Internetu
i dowolną techniką bezprzewodową, usługi klubów rozrywkowych,
usługi dyskotekowe.
(111) 308323
(220) 2017 09 22
(210) 476778
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CEZAR
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, programy komputerowe nagrane, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.
(111) 308324
(220) 2017 09 22
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) WYPIJEWSKI PIOTR JACEK, Warszawa, PL.
(540) statim INTEGRATOR IT AV DS

(210) 476780

Nr 7/2018

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 9 ekrany wideo, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, 42 doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego.
(111) 308325
(220) 2017 09 22
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) WODECKA-STUBBS KATARZYNA, Kraków, PL.
(540)

(210) 476781

(531) 27.05.13
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach (media content), utrwalone na nośnikach informacje i dane (recorded content),
filmy kinematograficzne, filmy wideo, filmy cyfrowe, nagrania fonograficzne, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, publikacje on-line,
cyfrowe nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, analogowe nośniki danych, urządzenia do odbierania,
przekazywania, wzmacniania, rejestrowania, kopiowania i odtwarzania tekstu, dźwięku i obrazu, programy komputerowe, gry komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, skrzypce, pianina, fortepiany,
trąbki, elektroniczne instrumenty muzyczne, komputerowe instrumenty muzyczne, części instrumentów muzycznych, futerały na instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 16 publikacje techniką
druku, albumy, broszury, czasopisma, książki, podręczniki, poradniki, śpiewniki, nuty, fotografie, reprodukcje, reprinty, grafiki, rysunki,
kalendarze, foldery, afisze, plakaty, karty pocztowe, druki okolicznościowe, programy imprez, wystaw, koncertów i konferencji w postaci
drukowanej, papeteria, koperty, notatniki, obwoluty, okładki, przybory piśmienne, hologramy, emblematy, znaki graficzne drukowane,
odwzorowania graficzne, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi reklamowe, usługi
promocyjne, kreowanie wizerunku osób, wydarzeń i miejsc, usługi
w zakresie zarządzania działalnością kulturalną, usługi w zakresie
zarządzania działalnością artystyczną, usługi w zakresie zarządzania
edukacją muzyczną, 41 publikowanie nagrań muzycznych, publikowanie nagrań filmowych i wideo, publikowanie nut, publikowanie
książek, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi artystów wykonawców,
usługi zespołów muzycznych, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, telewizji, sieci kablowej, Internetu, występy muzyczne, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych
z kulturą, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z edukacją, wydarzenia muzyczne, organizowanie i obsługa koncertów,
organizowanie i obsługa imprez artystycznych, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa przeglądów filmowych, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa spektakli
i widowisk, organizowanie i obsługa imprez tanecznych, informacja
o imprezach artystycznych, usługi impresariatu, organizowanie
i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji, organizowanie
spotkań, zjazdów i obchodów, organizowanie wystaw w dziedzinie
kultury, działalność edukacyjna w zakresie muzyki, warsztaty kompozycji, warsztaty wokalistyki, realizacja nagrań muzycznych, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi studia nagrań, usługi studia
filmowego, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa, produkcja
filmowa, multimedialna produkcja internetowa, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe usługi rozrywkowe, udostępnianie nagrań
dźwiękowych, udostępnianie programów multimedialnych za pośrednictwem telewizji, sieci kablowych, za pośrednictwem Internetu
i dowolną techniką bezprzewodową, usługi klubów rozrywkowych,
usługi dyskotekowe.

Nr 7/2018
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(111) 308326
(220) 2017 09 22
(210) 476787
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KACZMAREK BOGUSŁAWA PROGRAM ROZWOJU
KOMUNIKACJI-MAKATON, Zielona Góra, PL.
(540) KONI Komunikacja Osób Niepełnosprawnych
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.07.23, 02.07.25, 24.15.03, 02.09.08,
18.01.20, 16.01.08
(510), (511) 9 dyski CD-ROM i DVD, nośniki dźwięku i obrazu, oprogramowanie komputerowe [software], nagrania i publikacje elektroniczne, 16 materiały drukowane, odbitki fotograficzne, artykułu biurowe, gazety, periodyki, książki i materiały szkoleniowo-dydaktyczne
(inne niż urządzenia), 38 usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji multimedialnej, usługi komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie transmisji i dystrybucji danych i informacji drogą elektroniczną,
kablową, pocztą elektroniczną i za pośrednictwem komputerów,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie ww. usług,
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkoleniowo-dydaktyczne, usługi w zakresie tłumaczeń języka migowego, znaków
manualnych i gestów, usługi w zakresie tłumaczeń, wypożyczanie
materiałów i urządzeń na potrzeby szkoleń, doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów i seminariów z zakresu psychologii, pedagogiki i językoznawstwa, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, organizowanie obozów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
organizowanie i prowadzenie poradni specjalistycznych, organizowanie wystaw i konkurów z dziedziny edukacji, publikacja książek,
periodyków, informatorów i materiałów szkoleniowych o tematyce
logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i językowej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oraz komunikacji wspomagającej
i alternatywnej, publikacja zdjęć i nagrań, publikacja on-line książek, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publikacje on-line
książek i tekstów o tematyce logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i językowej, usługi wydawnicze, prowadzenie blogów
internetowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja filmów i audycji innych niż reklamowe, udostępnianie on-line nagrań i publikacji elektronicznych, zapewnianie instruktażu
dla osób niepełnosprawnych, nauczanie wyrównawcze w zakresie
porozumiewania się, mowy i języka, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach szkoleniowych i terapeutycznych, nauczania dzieci,
młodzieży i osób niepełnoprawnych, usługi nauczania i szkolenia
w zakresie metod logopedycznych i pedagogicznych, kształcenie
praktyczne logopedów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek i lekarzy, medycyny, organizowanie i prowadzenie placówek
oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, usługi organizowania i prowadzenia przedszkoli, szkół i placówek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, 42 usługi w zakresie nauki, technologii i badań związane z językami, komunikacją werbalną
i niewerbalną oraz komunikacją wspomagającą i alternatywną, projektowanie i rozwój języków i metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej, tworzenie
i aktualizowanie stron internetowych oraz doradztwo w tym zakresie, tworzenie edukacyjnych portali internetowych i administrowanie nimi,, 44 usługi prowadzenia poradni logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacyjnych, porady medyczne,
psychologiczne i terapeutyczne, usługi terapeutyczne w zakresie
rehabilitacji i resocjalizacji społecznej, usługi poradnictwa logopedycznego, psychologicznego, pedagogicznego i rehabilitacyjnego,
rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych, resocjalizacja
osób nieprzystosowanych, poradnictwo medyczne dla osób mających trudności z porozumiewaniem się, analiza zachowania do celów medycznych, badania logopedyczne, psychologiczne, badanie
osobowości jako usługi w zakresie zdrowia psychicznego, doradztwo
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych,
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konsultacje psychiatryczne, konsultacje logopedyczne, doradztwo
psychologiczne dla personelu, przeprowadzanie testów, ocen i badań psychologicznych, logopedycznych.

(111) 308327
(220) 2017 09 22
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 20
(732) JANUSZKIEWICZ IRENA, Łagiewniki, PL.
(540) ZAMEH
(540)

(210) 476792

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 15.07.01, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje spawane malowane za wyjątkiem kotwic,
37 malowanie, 40 przeciąganie, nacinanie kół zębatych, obróbka ślusarsko plastyczna, wiercenie, gwintowanie, tłoczenie, kucie, zwijanie
blach i gięcie profili, spawanie gazowe, elektryczne, spawanie metodą MIG i TIG, wypalanie plazmowe, zgrzewanie, śrutowanie, obróbka
cieplno-galwaniczna, hartowanie piecowe, indukcyjne, czernienie,
cynkowanie galwaniczne lub ogniowe, obróbka CNC, obróbka wielkogabarytowa.
(111) 308328
(220) 2017 09 22
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 20
(732) BIKE CAFÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Bike Cafe est. 2012
(540)

(210) 476794

Kolor znaku: biały, zielony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 12 akcesoria do rowerów do przewożenia napojów,
akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, alarmowe systemy
bezpieczeństwa do pojazdów, antypoślizgowe łańcuchy do kół pojazdów, antypoślizgowe urządzenia do opon pojazdów, bagażniki
do przewożenia ładunku do pojazdów, bagażniki do rowerów, bagażniki do użytku na pojazdach, bagażniki do zakładania na pojazdy,
bagażniki rowerowe, bagażniki do rowerów, bagażniki dla rowerów,
bagażowe wózki, błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych
lub rowerów, błotniki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów,
części i akcesoria do pojazdów lądowych, części karoserii do pojazdów, części karoserii wozów, częściowo dopasowane pokrowce
do pojazdów, dachy wozów, dopasowane pokrowce na rowery, dźwignie hamulców do rowerów, dzwonki do rowerów, elektryczne rowery składane, hamulce [części rowerów], hamulce do rowerów, kierownice [części do rowerów], kierunkowskazy do rowerów, koła i opony
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, koła [części rowerów],
koła tarczowe [części rowerów], koła zębate [części rowerowe],
koła do rowerów, klaksony rowerowe, końcówki rączek kierownicy
[części rowerów], okrycia siodełek do rowerów, oparcia pasażerów
do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, pojazdy i środki transportu, przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów],
przeguby widelców przednich [części rowerów], przyczepy rowerowe [riksze], przyczepo-namioty, ramy, do bagażników, do rowerów,
przerzutki do rowerów, ramy do rowerów, riksze rowerowe, rowery,
rowery dostawcze, rowery wyposażone w silnik, rowery elektryczne,
rowery na pedały, rowery składane, rowery trójkołowe dostawcze,
sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe,
składane dachy do pojazdów, stabilizatory do rowerów, stabilizatory
[koła] do stosowania w rowerach, sygnalizatory kierunkowe do rowerów, sygnały kierunkowe do rowerów, szprychy do kół rowerowych, szprychy do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, złącza
do przyczep do pojazdów, złącza do przyczep, zestawy przerzutek,
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zespoły przekładni zębatych do pojazdów lądowych, zespoły osi pojazdów, zębatki do przerzutek [części rowerów], zębate przekładnie
do pojazdów lądowych, zderzaki wózków, zawieszenia do pojazdów.

(111) 308329
(220) 2017 09 22
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) KRAKOWSKI TOMASZ GHS, Ruda Śląska, PL.
(540) GHS
(540)

(210) 476796

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 07.01.24, 24.15.02, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, aparatura i instalacje chłodnicze, filtry do klimatyzacji, instalacje do filtrowania powietrza,
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, pompy ciepła, regeneratory ciepła,
rekuperatory, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania
wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
urządzenia zasilające kotły grzewcze, wentylatory do instalacji klimatyzacyjnych, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, instalacje
grzewcze, w tym do ogrzewania podłogowego.
(111) 308330
(220) 2017 09 22
(210) 476798
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 20
(732) Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd., Shenzhen, CN.
(540) SOOCAS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 elektryczne maszynki do strzyżenia brody, maszynki
do strzyżenia brody, etui na maszynki do golenia, żyletki, zestawy
do golenia, maszynki do golenia, elektryczne i nieelektryczne, brzytwy, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, ostrza [narzędzia ręczne], obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pęsety do depilacji, pilniki
do paznokci, cążki do skórek, polerki do paznokci, elektryczne lub
nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, żelazka do karbowania [gofrowania], maszynki do przycinania
włosów w nosie, 11 urządzenia do oczyszczania gazu, sterylizatory
powietrza, suszarki do włosów, urządzenia i maszyny do uzdatniania
wody, zapalniczki i zapalarki, kaloryfery elektryczne, ogrzewacze
kieszonkowe, osuszacze do zastosowania w gospodarstwie domowym, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, osuszacze powietrza,
instalacje klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, elektryczne
suszarki do włosów, 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, wodne aparaty do czyszczenia zębów i dziąseł, pojemniki na szczoteczki do zębów, nici dentystyczne, gąbki toaletowe,
puszki do pudru, szczoteczki do brwi, pędzle kosmetyczne, kosmetyczki na przybory toaletowe, szczoteczki do paznokci, grzebienie,
szczotki do włosów, szczotki do sprzątania do użytku domowego,
szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki elektryczne do oczyszczania twarzy, podgrzewane elektrycznie szczotki
do włosów, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, łyżki
do mieszania [przybory kuchenne], naczynia na napoje, kubki, końcówki do szczoteczek elektrycznych.
(111) 308331
(220) 2017 09 25
(210) 476819
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) CURRENDA Asystent Sędziego
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą-
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czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, oprogramowanie komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, systematyzacja danych poprzez tworzenie w komputerowych bazach danych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 38 telekomunikacja, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie nie do pobrania publikacji elektronicznych, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób mianowicie badania prawne, mediacje,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie licencjonowania oprogramowania komputerowego, licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 308332
(220) 2017 09 25
(210) 476821
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) MLECZ
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, zielony, szary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.03.05, 25.12.03
(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 me-
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dyczne 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 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, preparaty 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 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania
i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania,
pasty do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów
gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy,
pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki
przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni,
ekstrakty tytoniu owadobójcze, preparaty do dezynfekcji.

(111) 308333
(220) 2017 09 25
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 20
(732) NORDSTAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NORDSTAFF
(540)

(210) 476829

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia
tymczasowego, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie
stanowisk, doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz
prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania,
doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, dostarczanie
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji o zatrudnieniu,
dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, gromadzenie
informacji na temat personelu, informacje dotyczące kariery i usługi
doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kierowanie
uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje
dotyczące wyboru personelu, konsultacje dotyczące zatrudnienia
w dziedzinie usług finansowych, konsultacje w zakresie organizacji
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i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje
w zakresie zatrudnienia, leasing pracowniczy, modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, ocena potrzeb personelu, oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, opracowywanie cv dla osób trzecich,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów pracy, personel (dobór-) za pomocą metod psychotechnicznych, planowanie wykorzystania personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu
personelem, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, przenoszenie
personelu, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności
potrzebnych w pracy, przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk pracy, przygotowywanie cv
na rzecz innych, reklama rekrutacji personelu, rekrutacja dyrektorów
dla spółek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja naziemnego
personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu
do pomocy w biurze, rekrutacja personelu informatycznego, rekrutacja personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego,
rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, rekrutacja tymczasowego
personelu technicznego, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów, selekcja personelu, spełnianie funkcji działu
kadr dla osób trzecich, testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, tymczasowe wyznaczenie pracowników, tymczasowy
przydział personelu, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji modelek i modeli
do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą,
usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy
dotyczące au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży
elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi
agencji pracy na rzecz personelu medycznego, usługi agencji pracy
na rzecz personelu paramedycznego, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi biur
pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur
pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska
opiekunów nad osobami starszymi, usługi biur pośrednictwa pracy
w zakresie personelu na stanowiska pracowników budowlanych, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska pracowników fizycznych, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska pracowników sprzątających, usługi biur
pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu,
usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi
doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry
pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery
zawodowej, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące
personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi planowania kariery, usługi rejestrowania
pracowników, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu,
usługi rekrutacyjne, usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w za-
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kresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, usługi
w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów osobistych, usługi w zakresie obsadzania
stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowane], usługi w zakresie przenoszenia pracowników, usługi
w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi
w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie
rekrutacji personelu, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi
w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi
w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszukiwania
stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie zarządzania
personelem reklamowym, usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas
określony, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, usługi
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, usługi związane z personelem,
wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wybór kadr kierowniczych, wyszukiwanie miejsc pracy, zapewnianie agentów handlowych na umowę, zapewnianie przedstawicieli handlowych, zapewnianie tymczasowego biurowego personelu
wsparcia, zapewnienie personelu administracyjnego, zapewnienie
personelu sprzedającego, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie-), zarządzanie personelem, zarządzanie personelem w celach
reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem,
zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych,
znajdowanie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia
dla personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego
się projektowaniem.

(111) 308334
(220) 2017 09 25
(210) 476852
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) TWORÓG JOANNA, Warszawa, PL.; BRZOZOWSKI ANDRZEJ,
Warszawa, PL.; GRESZTA BARBARA, Warszawa, PL.
(540) TAMA STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEMOKRACJI
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność usługowa w zakresie promocji organizacji społecznych zajmujących się propagowaniem zasad państwa
demokratycznego, działalność usługowa w zakresie promocji idei
państwa demokratycznego, obróbka tekstów, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, reklama radiowa, reklama banerowa, reklama telewizyjna, reklamy online, analizy gospodarcze, analizy rynku, badania rynkowe, sporządzanie raportów gospodarczych,
statystyczne badania rynkowe.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 308335
(151) 2018 02 27

(220) 2017 09 26
(441) 2017 11 13

(210) 476878
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(732) CONVERSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Growcode
(510), (511) 9 aplikacje do przepływu pracy, oprogramowanie
wspierające e-handel, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie
do analizy danych biznesowych, komputerowe oprogramowanie
komputerowe użytkowe do przetwarzania danych, oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach online, oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, oprogramowanie do osadzania
reklam online na stronach internetowych, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie
komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości
audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji
tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych,
oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, 35 aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych,
elektroniczne publikowanie materiałów reklamowych dla e-handlu,
wsparcie online dla usług reklamowych, optymalizacja stron internetowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
wizerunku firmy, przygotowywanie planów marketingowych w działalności online dla e-handlu, usługi w zakresie zamówień online, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami,
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi dla e-handlu, analiza
trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizy prognoz
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy statystyk handlowych, badania biznesowe dla e-handlu, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
statystycznych dotyczących e-handlu, opracowywanie sprawozdań
i badań tynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane online z komputerowej bazy danych
lub Internetu, 42 konserwacja oprogramowania do przetwarzania
danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów do przechowywania danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych dla e-handlu, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego dla e-handlu, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
projektowanie i opracowywanie kodów źródłowych dla e-handlu.
(111) 308336
(220) 2017 09 26
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) OLEK JAROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) TIM-EX
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 476883
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(510), (511) 6 podłogi metalowe, systemy podłogowe niemetalowe,
płytki podłogowe metalowe, stopnie schodów metalowe, budowlane materiały metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe do użytku
w budownictwie, 19 podłogi niemetalowe, systemy podłogowe
niemetalowe, parkiety, niemetalowe stopnie schodów, podłogowe
płytki niemetalowe, 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii publicznej,
badania w zakresie biznesu, sprzedaż takich produktów jak: podłogi
metalowe, systemy podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe metalowe, stopnie schodów metalowe, budowlane materiały metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie
oraz podłogi niemetalowe, systemy podłogowe niemetalowe, parkiety, niemetalowe stopnie schodów, podłogowe płytki niemetalowe, 37 budownictwo, ciesielstwo, naprawy, informacja o naprawach,
usługi montażowe, usługi konserwacyjne.

(111) 308337
(220) 2017 09 26
(210) 476884
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) WŁODAREK ŁUKASZ, Jastrzębie-Zdrój, PL.; WŁODAREK
TOMASZ, Jastrzębie-Zdrój, PL.; SZWARGA DAWID, JastrzębieZdrój, PL.
(540) DEDUCTOR
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żółty
(531) 21.03.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi trenera osobistego, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie),
organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie indywidualne.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 308338
(220) 2017 09 26
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) PSC EMPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) packpoint

(210) 476885

2787

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania tekturowe, opakowania na prezenty,
opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, torby
papierowe, torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe, papierowe torby na prezenty, torby papierowe na zakupy, torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane etykietki papierowe.
(111) 308339
(220) 2017 09 26
(210) 476892
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, PL.
(540) Impresje
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 30 majonez, musztarda, przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.
(111) 308340
(220) 2017 09 27
(210) 476963
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) SKORULSKI DARIUSZ DEXTRIN, Bartoszyce, PL.
(540) JFS-2
(510), (511) 13 ognie sztuczne, pirotechnika (wyroby), petardy.
(111) 308341
(220) 2017 09 27
(210) 476964
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TIME2THINK
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 17.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie pokrycia
kosztów leczenia na rzecz podróżnych, obsługa roszczeń z tytułu
ubezpieczeń, organizacja ubezpieczeń podróżnych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie
od straty dokumentów, ubezpieczenie zdrowotne, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, informacja o ubezpieczeniach, usługi w zakresie nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
nieruchomości pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przed płaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, handel walutami i wymiana walut, międzynarodowe usługi bankowe, usługi bankowe i finansowe, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa walutowego, przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi przekazywania
pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi transakcji finansowych online, zbiórki funduszy i sponsorowanie finanso-
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we, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich],
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, sponsorowanie i patronat
finansowy, usługi w zakresie wycen, 39 transport, transport pasażerski, transport powietrzny, transport drogowy, transport osób, transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, organizowanie transportu
powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowego, wynajmowanie transportu drogowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport i dostawy towarów, transport pasażerów i ładunków,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi transportu
pojazdami silnikowymi, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi doradcze związane z transportem, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakresie
transportu, usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, organizacja
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, usługi w zakresie transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi
transportu pojazdami, pośrednictwo frachtowe i w zakresie transportu, transport lądowy osób, transport drogowy pasażerów, pasażerski transport samochodowy, autobusowe usługi transportowe,
rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, usługi w zakresie
transportu drogowego dla osób, usługi linii lotniczych w zakresie
transportu pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, transport i składowanie, transport i składowanie towarów, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi w zakresie cargo i frachtu, obsługa ładunków i usługi
frachtowe, usługi agencji frachtowych, fracht, załadunek frachtu,
spedycja frachtów, pośrednictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi frachtu lądowego, rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja miejsc na podróż, nawigacja (ustalanie
położenia, wytyczanie trasy), 43 hotele, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
usługi w zakresie obozów turystycznych, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń na posiedzenia zarządu, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wypożyczanie mebli.

(111) 308342
(220) 2017 10 27
(210) 478332
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) FLOREK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolsztyn, PL.
(540) FLOREK
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w handlu mieszkaniami, 37 kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem
naprawy, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, 39 transport
samochodowy, spedycja, 42 kontrola techniczna pojazdów.
(111) 308343
(220) 2011 01 13
(210) 379975
(151) 2018 03 21
(441) 2011 04 26
(732) PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) C Caro
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
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popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.

(111) 308344
(220) 2017 05 12
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) KULESZA RADOSŁAW K&L, Wyszków, PL.
(540) 0101 giganci programowania
(540)

(210) 471593

Kolor znaku: grafitowy, pomarańczowy
(531) 02.09.25, 16.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.01,
29.01.06
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 41 usługi edukacyjne.
(111) 308345
(220) 2017 10 30
(210) 478393
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) PAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PAKER
(510), (511) 35 usługi handlu, tj. usługi stacjonarnej i wysyłkowej
(za pośrednictwem sklepu internetowego) sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie sprzętu wspinaczkowego i turystycznego,
w tym: namioty, materace, odzież i obuwie, plecaki, akcesoria do plecaków, płachty, podkłady pod namioty, akcesoria do namiotów, karimaty, akcesoria do materacy, śpiwory, hamaki, łóżka polowe, akcesoria do spania, poduszki podróżne, kuchnie turystyczne, kartusze
gazowe, paliwa turystyczne płynne i stałe, naczynia i sztućce turystyczne, żywność liofilizowana, pojemniki na wodę, ręczniki, oświetlenie, elektronika, lampy gazowe turystyczne, lampy turystyczne
USB, turystyczne panele słoneczne, środki do impregnacji odzieży
i obuwia oraz ekwipunku, sprzęt do odśnieżania, rakiety śnieżne,
sprzęt i akcesoria turystyczne i survivalowe, akcesoria kajakowe i żeglarskie, narzędzia wielofunkcyjne, przyjmowanie zamówień online
w sklepie internetowym oraz udzielanie klientom (konsumentom
i kontrahentom) informacji na temat oferowanych produktów, oraz
na temat złożonych w sklepie internetowym zamówień.
(111) 308346
(220) 2017 10 30
(210) 478395
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ,
Konin, PL.
(540) Podaj Dalej
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, tworzenie
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 41 informacja o edukacji, informacja o rekreacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych.
(111) 308347
(220) 2017 10 31
(210) 478462
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) STOWARZYSZENIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI KOBIET,
Boża Wola, PL.
(540) Projekt Busola
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia, prowadzenie kursów oraz warsztatów z zakresu mentoringu zawodowego, publikowanie tekstów
z zakresu mentoringu i szkolenia zawodowego, organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i spotkań dotyczących mentoringu
i szkolenia zawodowego, informacje dotyczące ww. usług mogą być
dostarczane on-line.
(111) 308348
(220) 2017 10 30
(210) 478391
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SAFINA COSMETICS
(510), (511) 3 lakiery do włosów, płatki do demakijażu, płatki do demakijażu, wata kosmetyczna, patyczki z watą do celów kosme-
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tycznych, krem do golenia, chusteczki kosmetyczne, chusteczki
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki perfumowane.

(111) 308349
(220) 2017 10 27
(210) 478318
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) RYBAK-KRZYSZKOWSKA MAGDA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Lednica Górna, PL.
(540) hi-gen
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi położnicze, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego,
usługi terapeutyczne, usługi klinik medycznych, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, opieka pielęgniarska, chirurgia plastyczna, diagnostyka, analityka medyczna, badania i porady lekarskie.
(111) 308350
(220) 2017 09 04
(210) 476057
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) PETRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Gussto
(540)

(531) 03.01.06, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż karmy
dla zwierząt domowych.
(111) 308351
(220) 2011 01 13
(210) 379976
(151) 2018 03 21
(441) 2011 04 26
(732) PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MENTHOL 24`s C Caro
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty, czerwony
(531) 24.01.05, 24.01.19, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 308352
(220) 2011 02 18
(151) 2018 03 23
(441) 2011 05 23
(732) WAGO-ELWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WAGO ELWAG

(210) 381523
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.15.02, 24.15.07, 24.15.17
(510), (511) 37 usługi w zakresie: montażu, instalowania, napraw,
konserwacji i serwisu instalacji oraz urządzeń elektrotechnicznych
i elektronicznych.
(111) 308353
(220) 2011 05 25
(210) 385831
(151) 2018 03 05
(441) 2011 08 29
(732) Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt nad Menem, DE.
(540) ATRIUM 1
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie, tworzenie, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów,
nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej
i handlowej, usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, zarządzanie
inwestycjami kapitałowymi, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich,
usługi budowlane, budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia budynków, 43 udostępnianie obiektów na konferencje,
seminaria, konwencje i wystawy, 45 obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(111) 308354
(220) 2011 09 26
(210) 390672
(151) 2018 02 19
(441) 2012 01 02
(732) ZIĘBIŃSKA MARIA I ZIĘBIŃSKI STANISŁAW ICE-MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec, PL.
(540) Miś
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mrożone owoce, warzywa, ziemniaki i frytki, mrożone
mieszanki owocowe i mieszanki warzywne, mrożone dania gotowe
z owoców i dania gotowe z warzyw, mrożone mieszanki owocowo-warzywne, mrożone sałatki owocowe i sałatki warzywne, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone
mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw,
mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania
gotowe z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mięso,
ryby, drób, dziczyzna i żywność pochodzenia morskiego, mrożone
mieszanki mięsno-warzywne, mrożone wyroby kulinarne mięsne,
owocowe, warzywne.
(111) 308355
(220) 2012 03 20
(210) 398305
(151) 2018 03 26
(441) 2012 07 02
(732) CHUCHRACKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE METREX, Poznań, PL.
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(540) webber+Quality Guaranteed mtx
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 24.07.13, 24.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 worki, ssawki, szczotki, węże, rury do odkurzaczy.
(111) 308356
(220) 2012 05 22
(210) 400699
(151) 2018 02 23
(441) 2012 08 27
(732) PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) CB-President, tańsze niż mandat
(510), (511) 9 radiokomunikacja (aparatura) przenośna, radia dwukierunkowe, włączając radia CB, radia o krótkim zasięgu z tunerem
AM/FM oraz opcją informującą o pogodzie oraz o sytuacji na drogach, radia GMRS o większym zasięgu, radia dla statków, odbiorniki
i akcesoria GPS, modemy, pagery, osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych, anteny: anteny radiowe, anteny samochodowe, anteny CB,
anteny telekomunikacyjne, 35 eksponowanie towarów pozwalające
nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym z artykułami,
urządzeniami i przyrządami elektrycznymi, elektronicznymi, fotograficznymi, żeglarskimi, pomiarowymi, sygnalizacyjnymi, kontrolnymi, urządzeniami do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku
i obrazu, nawigacją satelitarną, urządzeniami radiowo-telewizyjnymi
oraz osprzętem do nich, urządzeniami podłączanymi do komputera,
sprzętem komputerowym oraz osprzętem komputerowym, antenami CB, radioodbiornikami CB i osprzętem do nich, usługi reklamy,
reklama za pośrednictwem Internetu i sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich, oferowanie i sprzedaż towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi przedstawicielskie, prowadzenie interesów osób
trzecich w zakresie ekspozycji i sprzedaży towarów poprzez sklep
internetowy, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu
transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu, 36 sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych.
(111) 308357
(220) 2012 06 01
(151) 2018 03 15
(441) 2012 09 10
(732) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dagrasso
(540)

(210) 401135

(531) 02.01.25, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc i organizacja
w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, wspieranie rzeczowe i finansowe osób fizycznych i instytucji
powołanych do leczenia, nauczania i opiekowania się osobami dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, inspirowanie działań, których celem jest niesienie pomocy ww., osobom, wspieranie finansowe imprez kulturalno-oświatowych, charytatywnych, przeznaczonych dla
ww., osób, usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego,
usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zbiórki funduszy i rzeczowe na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, usługi
w zakresie inicjowania programów stypendialnych, 41 usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, gier ruchowych zespołowych i indywidualnych, prowadzeniu klubów kultury fizycznej
oraz promujących zdrowy styl życia, organizowanie i prowadzenie
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obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, szkoleń,
balów, przyjęć, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczanie i kształcenie praktyczne, edukacja, doradztwo zawodowe,
organizowanie akcji i imprez dobroczynnych, organizowanie imprez
kulturalno-oświatowych, charytatywnych, organizowanie imprez
mających na celu zbiórkę funduszy z przeznaczeniem ich na pomoc
dla ww. osób, propagowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie
wiedzy o możliwościach i sposobach niesienia pomocy innym.

(111) 308358
(220) 2012 08 13
(151) 2018 03 06
(441) 2012 11 19
(732) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, PL.
(540) interferie.pl sport i zdrowie cały rok
(540)

(210) 403911

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, niebieski, biały
(531) 01.03.01, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, zarządzanie hotelami, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej: kosmetyków, mydła, środków perfumeryjnych, płynów
do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, soli kąpielowych do celów innych niż lecznicze, produktów farmaceutycznych,
środków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów medycznych, 43 domy opieki dla osób w podeszłym
wieku.
(111) 308359
(220) 2012 11 27
(210) 407421
(151) 2018 02 26
(441) 2013 03 18
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Milenium zakłady bukmacherskie
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 21.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie programów lojalnościowych, sprzedaż za pomocą sklepów internetowych towarów i usług należących
do następujących branż: wyroby tekstylne, odzież, wyroby z papieru,
gumy, tworzyw sztucznych, wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyroby metalowe gotowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe, meble,
pozostałe wyroby (biżuteria, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy,
gry i zabawki, artykuły biurowe, zapalniczki, bilety) gry losowe i zakłady wzajemne, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem,
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych, w tym loterii i zakładów wzajemnych, także w sieciach komputerowych i telefonicznych,
organizowanie konkursów, dystrybucja biletów.
(111) 308360
(220) 2012 11 27
(210) 407422
(151) 2018 02 26
(441) 2013 03 18
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Milenium zakłady bukmacherskie
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 21.03.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie programów lojalnościowych, sprzedaż
za pomocą sklepów internetowych towarów i usług należących do następujących branż: wyroby tekstylne, odzież, wyroby z papieru, gumy,
tworzyw sztucznych, wyroby z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych, wyroby metalowe gotowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego, pojazdy samochodowe, meble, pozostałe wyroby (biżuteria, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, gry
i zabawki, artykuły biurowe, zapalniczki, bilety) gry losowe i zakłady
wzajemne, 41 świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem,
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych, w tym loterii i zakładów wzajemnych, także w sieciach komputerowych i telefonicznych,
organizowanie konkursów, dystrybucja biletów.
(111) 308361
(220) 2012 12 11
(210) 408156
(151) 2018 02 23
(441) 2013 04 02
(732) GATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) gatos
(510), (511) 7 odkurzacze, 10 obuwie ortopedyczne, wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne takie jak: bandaże, materace, pasy do celów leczniczych, pończochy, poduszki, 20 pościel, oprócz bielizny
pościelowej, 21 naczynia, 24 pościel, wyroby wełniane o charakterze
profilaktyczno-rehabilitacyjnym takie jak pościel i pokrycia na materace, 25 obuwie, wyroby wełniane o charakterze profilaktyczno-rehabilitacyjnym takie jak bielizna i odzież.
(111) 308362
(220) 2013 03 27
(210) 412253
(151) 2018 02 08
(441) 2013 07 08
(732) SZABLOWSKI ROMAN PRODUKCJA OKUĆ MEBLOWYCH
I BUDOWLANYCH, Ochojno, PL.
(540) SZABLO
(510), (511) 6 metalowe skrzynki na listy, metalowe obudowy
do skrzynek na listy, metalowe części skrzynek na listy, metalowe
skrzynki na gazety, metalowe skrytki pocztowe, metalowe skrzynki
i kasety na klucze, metalowe szyldy, metalowe skrzynki na narzędzia,
metalowe kasy i kasetki do przechowywania pieniędzy, metalowe
wrzutniki listowe, metalowe drzwiczki, w tym rewizyjne, sanitarne
i kominowe, metalowe okucia meblowe, metalowe okucia budowlane, metalowe barierki ochronne, bramy metalowe, metalowe
dzwonki do drzwi nieelektryczne, pojemniki metalowe do pakowania, zamki metalowe inne niż elektryczne, żaluzje metalowe.
(111) 308363
(220) 2013 03 27
(151) 2018 02 22
(441) 2013 07 08
(732) THE COCA-COLA COMPANY, ATLANTA, US.
(540) SMAKPAK
(540)

(210) 412262

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, szary, czerwony, zielony,
czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmiennicze, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce do drukowania, torby
z papieru lub z tworzyw sztucznych do pakowania, torby na zakupy, 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, kufry i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
torby ze skóry do pakowania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 308364
(220) 2013 06 06
(151) 2018 03 29
(441) 2013 09 16
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

(210) 415121

Kolor znaku: malinowy
(531) 02.09.01, 29.01.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku,
pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura
do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły
ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy,
mapy geograficzne, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie
przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi
łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych
i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi
przekazu dźwięku i/lub obrazu, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych organizacja teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, usługi
wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i/lub
obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi
organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i/lub filmowej, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji
telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem
sieci informatycznych on-line w czasie wybranym przez odbiorcę,
42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych
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dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego
i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi
w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi,
usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych,
usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji
i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi
w zakresie rejestracji domen internetowych, agencje matrymonialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości.

(111) 308365
(220) 2013 06 07
(210) 415168
(151) 2018 02 20
(441) 2013 09 16
(732) SANTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) SANTI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki
ratunkowe, kapoki, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony
ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów,
osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy
do pływania jako pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice
do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skarpetki podgrzewane elektrycznie, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym,
kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, 11 nurkowe lampy,
latarki elektryczne, reflektory do lamp, 40 usługi krawieckie, krojenie
tkanin, przeróbki odzieży, pikowanie tkanin.
(111) 308366
(220) 2013 09 19
(151) 2018 03 07
(441) 2014 01 07
(732) DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Siódemka
(540)

(210) 419192

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.03.01, 02.03.04, 02.03.25, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych i optyczne nośniki
informacji, urządzenia do przetwarzania informacji, komputery, kodowane karty serwisowe i identyfikacyjne, oprogramowanie komputerowe, transpondery, chipy identyfikacji radiowej, systemy komputerowe
do identyfikacji i autentyfikacji towarów zaopatrzonych w transpondery, oprogramowanie logistyczne do zarządzania składowaniem,
przepakowywania (komisjonowania) towarów on-line oraz planowania tras, etykiety z transponderami do zastosowania przy oznaczaniu
produktów w transporcie, 35 reklama, badanie rynku, marketing bezpośredni, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalności handlowej, księgowość, doradztwo podatkowe, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, rachunkowość,
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gospodarcze usługi konsultingowe, czynności biurowe, aktualizacja
materiałów reklamowych, usługi agencji reklamowych, analizy kosztów, księgowość, audyt księgowy, komputerowe zarządzanie plikami,
sporządzanie obliczeń, sporządzanie statystyk, badania rynkowe,
sondaże opinii publicznej, wydawanie i redagowanie tekstów reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usługi w zakresie informacji
handlowej, pośrednictwo w transakcjach handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób
trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, także poprzez Internet,
dystrybucja próbek i materiałów reklamowych (druków, prospektów,
broszur), usługi pokazowe w celach handlowych, pozyskiwanie i dbanie o klienta przez reklamę wysyłkową (mailing), tworzenie projektów
do celów reklamowych, usługi Public Relations, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, organizowanie i przeprowadzanie imprez
reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, systematyzacja, zestawianie, aktualizacja i pielęgnacja danych w bazach komputerowych, doradztwo gospodarcze i organizacyjne, zbieranie, zszywanie, adresowanie i kopertowanie towarów,
zwłaszcza listów, pakunków i paczek, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu, planowanie środków reklamowych i marketingowych,
opracowywanie zamówień pod względem prawnotechnicznym, prezentacja firm w Internecie i innych mediach, 39 transport, zwłaszcza
transport towarów i mienia samochodami, samochodami ciężarowymi, koleją, statkami, samolotami, pakowanie i magazynowanie towarów, transport dóbr pomocowych w rejony dotknięte katastrofą,
usługi w zakresie informacji transportowej, usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, usługi w zakresie informacji o magazynowaniu, usługi kurierskie (w zakresie informacji lub/i towarów),
usługi logistyczne w zakresie transportu i pakowania, także za pomocą Internetu, odbiór, transport i dostarczanie towarów, zwłaszcza
dokumentów, pakunków, paczek, listów i palet, śledzenie przesyłek
poprzez elektroniczne ustalenie miejsca składowania towaru i mienia, zwłaszcza dokumentów, paczek, listów i palet, ujęte w klasie 39,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, chroniony transport przedmiotów wartościowych, spedycją,
pośrednictwo transportowe, fizyczne magazynowanie elektronicznie zapisanych danych oraz dokumentów, doręczanie towarów przy
sprzedaży wysyłkowej, 41 działalność sportowa, prowadzenie klubów
i spółek sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
oraz obsługi zawodów i imprez sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych,
obsługa urządzeń i sprzętu sportowego, wypożyczanie urządzeń
i sprzętu sportowego, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali,
festynów, konkursów, turniejów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, 42 programowanie komputerów,
aktualizowanie, projektowanie, instalacja, konserwacja i wynajmowanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie lub wynajem
przestrzeni sieciowych w Internecie, doradztwo w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, usługi zabezpieczające w zakresie zabezpieczenie on-line przed dostępami nieupoważnionych osób
trzecich do sieci komputerowych, wynajem komputerów, opracowywanie projektów technicznych, prowadzenie portali internetowych,
elektroniczne zabezpieczanie danych, doradztwo techniczne w zakresie oprogramowania, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego do dostępów do Internetu, konwertowanie programów
komputerowych i danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie serwerami, zarządzanie projektami technicznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych,
tworzenie platform internetowych.

(111) 308367
(220) 2013 11 25
(210) 421890
(151) 2018 03 19
(441) 2014 03 17
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA,, .
(540) polskie radio 24
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, dystrybutory dysków, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne
z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
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reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu
i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie
przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych.

(111) 308368
(220) 2013 12 23
(210) 423222
(151) 2018 03 06
(441) 2014 04 14
(732) WILCZYŃSKI LECH, Warszawa, PL.
(540) InPay
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, 36 banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home banking], operacje
bankowe, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe, kredytowanie pod zastaw, operacje rozrachunkowości finansowej, transfer elektroniczny kapitału, wymiana
pieniędzy, pośrednictwo zastawów, agencje ściągania wierzytelności, 42 usługi doradcze w zakresie technologii Informacyjnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(111) 308369
(220) 2014 02 10
(210) 424690
(151) 2018 03 19
(441) 2014 05 26
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) HEPASLIMIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 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 jako produkty białkowe.
(111) 308370
(220) 2014 02 20
(210) 425079
(151) 2018 02 26
(441) 2014 06 09
(732) PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SWAT
(510), (511) 35 usługa polegająca na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, kompilacja danych matematycznych lub statystycznych,
sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, sporządzanie zeznań podatkowych, przetwarzanie
danych i zarządzanie nimi, przetwarzanie baz danych i zarządzanie
nimi, analizy rynkowe, tworzenie komputerowych baz danych, syste-

2793

matyzacja danych w bazach komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, statystyczne zestawienia, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zestawienia statystyczne, 36 analizy finansowe, informacje finansowe, informacje bankowe, informacje o ubezpieczeniach, inwestycje kapitałowe, kapitał [transfer elektroniczny],
zarządzanie majątkiem (aktywami funduszy inwestycyjnych), operacje
finansowe, operacje walutowe, operacje bankowe, rozrachunkowość
finansowa, ubezpieczenia zdrowotne, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe, fundusz inwestycyjny, transakcje finansowe.

(111) 308371
(220) 2014 02 28
(151) 2018 03 26
(441) 2014 06 09
(732) STRADOWSKI WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) SLV
(540)

(210) 425469

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 308372
(220) 2014 02 28
(151) 2018 03 26
(441) 2014 06 09
(732) STRADOWSKI WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) SLAVICA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 425470

(111) 308373
(220) 2014 03 17
(210) 426139
(151) 2018 03 02
(441) 2014 07 07
(732) HENCLEWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) NOWE SERCE JEŻYC
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowo-usługowego, usługi w zakresie administrowania i zarządzania działalnością handlową i usługową, promowania towarów i usług osób
trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni handlowej na sklepy
i lokale usługowe, wynajmowanie przestrzeni i powierzchni reklamowych i ogłoszeniowych, usługi organizowania wystaw oraz pokazów,
imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi pomocy
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi marketingowe, usługi doradcze i organizacyjne w zakresie franchisingu,
badanie rynku w celach handlowych, doradztwo i pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 36 administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi i kompleksami handlowymi, usługowymi, rozrywkowymi, wynajmowanie i sprzedaż
pomieszczeń biurowych, handlowych, usługowych, użytkowych
i mieszkalnych, pośrednictwo w sprzedaży powierzchni handlowych
i usługowych, usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, wyceny nieruchomości.
(111) 308374
(220) 2014 03 17
(210) 426141
(151) 2018 03 05
(441) 2014 07 07
(732) GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice, PL.
(540) SYSTEM BEZ OKAPOWY GALECO
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 akcesoria rynnowe metalowe do systemów rynnowych, blacha, blacha cynowana, haki metalowe, kolanka do rur, metalowe deflektory kominowe, kominy metalowe, rury metalowe, metalowe rynny dachowe, rynny metalowe, obejmy metalowe do rur
i rynien, 19 betonowe elementy budowlane, budowlane materiały
niemetalowe, dachówki niemetalowe, kątowniki niemetalowe, kominy niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe,
kształtki rynnowe, listwy niemetalowe dla budownictwa, łaty niemetalowe, materiały do budowy dróg, pokrycia dachowe bitumiczne,
pokrycia niemetalowe dachów, rury drenażowe niemetalowe, rury
spustowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, rury kamionkowe, rury cementowe, rusztowania niemetalowe,
niemetalowe rynny, akcesoria niemetalowe do systemów rynnowych, zawory do rur drenażowych niemetalowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i składach budowlanych z artykułami,
materiałami i towarami metalowymi i niemetalowymi dla budownictwa, prowadzenie agencji reklamowej, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, pakowanie towarów, przewożenie
towarów i ładunków, rozładunek, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, usługi spedycyjne, 41 kształcenie praktyczne,
nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, 42 usługi doradztwa budowlanego, usługi projektowania systemów rynnowych i odwadniających,
usługi projektantów w zakresie systemów rynnowych i odwodnieniowych, tłumaczenia.

(111) 308375
(220) 2014 04 07
(210) 427172
(151) 2018 02 21
(441) 2014 07 21
(732) SONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) enova4business
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,systematyzacja komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 308376
(220) 2014 04 07
(210) 427182
(151) 2018 02 21
(441) 2014 07 21
(732) SONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) enova365.ERP
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,systematyzacja komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 308377
(220) 2014 04 07
(210) 427184
(151) 2018 02 21
(441) 2014 07 21
(732) SONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) enova dla biznesu
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,systematyzacja komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 308378
(220) 2014 04 23
(210) 427801
(151) 2018 03 23
(441) 2014 08 04
(732) APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, NL.
(540) OMERA PRO
(510), (511) 5 suplementy diety, leki, produkty farmaceutyczne.
(111) 308379
(220) 2014 05 20
(210) 429047
(151) 2018 03 22
(441) 2014 09 01
(732) ELITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sztumskie Pole, PL.
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(540) AMBIO
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa,
bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe, umywalki, postumenty do umywalek, baterie umywalkowe,
kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, części do instalacji sanitarnych, armatura regulacyjna, do przewodów
i urządzeń wodnych, wanny łazienkowe, wyposażenie do wanien,
20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie łazienek, półki meblowe, szafki, toaletki meblowe, wieszaki meblowe, parawany, płyty
dekoracyjne, wyroby stolarskie meblowe, lustra.
(111) 308380
(220) 2014 05 21
(210) 429052
(151) 2018 03 06
(441) 2014 09 01
(732) CLARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilczyce, PL.
(540) YVETTE LABORATORIE
(510), (511) 3 produkty upiększające do różnych części ciała ludzkiego, twarzy, oczu, szyi, biustu, tułowia, rąk, nóg, włosów, zwłaszcza
kremy, surowice upiększające, koncentraty, serum, ampułki, emulsje,
płyny, żele, szampony, oliwki i balsamy do skóry, olejki kosmetyczne
i eteryczne, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry i włosów, produkty do higieny upiększającej, pudry higieniczne i kosmetyczne, sole do kąpieli, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty, preparaty do depilacji,
kremy do pillingu, środki do makijażu i demakijażu, maseczki i maski do zabiegów kosmetycznych, środki do pielęgnacji i malowania
ust oraz paznokci, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, produkty
do stylizacji i układania włosów, preparaty do podkręcania i przedłużania rzęs, sztuczne rzęsy, klej do rzęs, preparat do usuwania rzęs,
tusz do rzęs, odżywka do rzęs, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, kosmetyczne produkty do pielęgnacji urody dla mężczyzn, kremy i mleczka do pielęgnacji stóp,
sole do kąpieli stóp, balsamy zmiękczające zrogowacenia naskórka
stóp, środki do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania, kosmetyki dla zwierząt.
(111) 308381
(220) 2014 05 29
(210) 429405
(151) 2018 02 23
(441) 2014 09 15
(732) KULESZA CEZARY GREEN STAR, Białystok, PL.
(540) BUENOS ARES
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania dźwięku i/lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski do zapisu, urządzenia do przetwarzania
danych, komputery, urządzenia do gromadzenia, zapisu, transmisji
i odtwarzania dźwięku obrazu i/lub danych, filmy ruchomych obrazów i taśmy video, dyski wizyjne i zapisane taśmy magnetyczne
z dźwiękiem i/lub obrazem, nagrania fonograficzne, programy komputerowe, dyski, taśmy, kasety, karty, nośniki do stosowania w przenoszeniu zapisu dźwięku, obrazu, danych, gier, grafiki, tekstów,
programów lub informacji, nośniki pamięci, interakcyjne, 35 usługi
reklamowe w formie reklam radiowych, telewizyjnych, prasowych,
wizualnych, reklama i działalność informacyjna, popularyzacyjna
oraz promocja pism i wydawnictw, dystrybucja materiałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich polegające na promocji
zespołów muzycznych i zarządzaniu działalnością artystyczną, prowadzenie hurtowni z magnetycznymi nośnikami danych, płytami
CD, analogowymi i fonograficznymi, dyskami kompaktowymi, taśmami wideo i magnetycznymi, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, informacja o imprezach rozrywkowych,
usługi klubowe z zakresu rozrywki lub nauczania, informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, szkoleń, nocne kluby,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów,
szkoleń, konferencji, koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, realizacja spektakli, rozrywka, widowiska, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
wydarzeń muzycznych i koncertów, usługi zespołów muzycznych.
(111) 308382
(151) 2018 02 26

(220) 2014 06 16
(441) 2014 09 29

(210) 430045
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(732) SADO JOANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE COLO, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) COLO
(540)

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
28 artykuły gimnastyczne i sportowe nie zawarte w innych klasach
sprzęt do gier i dyscyplin sportowych nie zawarte w innych klasach,
gry i zabawki, 35 usługi agencji eksportowo-importowej oraz prowadzenie sklepów i/lub hurtowni dla towarów jak: odzież, obuwie,
nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do gier
i dyscyplin sportowych, gry, zabawki, puchary, artykuły chemiczne
i dla gospodarstw domowych, artykuły spożywcze.
(111) 308383
(220) 2014 06 18
(151) 2018 03 26
(441) 2014 09 29
(732) BBK SPÓŁKA AKCYJNA, Kowale, PL.
(540) à Tab
(540)

(210) 430237

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 puszki [naczynia] blaszane, pojemniki metalowe, foremki metalowe do ciastek, haczyki, wieszaki i uchwyty metalowe,
wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, stojaki, beczki, koszyki
i skrzynki do wina metalowe, 7 noże elektryczne, młynki do pieprzu
i soli inne niż ręczne, młynki do kawy elektryczne, roboty kuchenne
elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, miksery elektryczne, blenderyelektryczne, malaksery elektryczne, młynki do użytku
domowego inne niż ręczne,, spieniacze elektryczne, wyciskacze
do owoców elektryczne domowe, 8 sztućce stołowe, w tym noże,
widelce i łyżki, nieelektryczne krajarki do serów, jajek oraz jarzyn,
noże do pizzy, otwieracze do puszek nieelektryczne, obieraczki jako
narzędzia ręczne, krajalnice ręczne, moździerze do tłuczenia i ucierania, ręczne tasaki do siekania mięsa, tłuczki do tłuczenia, nożyczki, sztućce drewniane, obcinaki, 9 akcesoria kuchenne zawarte w tej
klasie, timery, termometry, w tym termometry do wina, czasomierze
do gotowania jajek, miarki, wagi, 11 ekspresy do kawy elektryczne, tostery, grille elektryczne, czajniki elektryczne, sandwichery,
szybkowary elektryczne, elektryczne formy do wypiekania ciasta,
kruszarki do lodu elektryczne, sprzęt kuchenny elektryczny, urządzenia do oświetlania, gofrownice, 16 bielizna stołowa papierowa,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, podstawki pod kufle
do piwa, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe,
papier śniadaniowy, torby na śmieci, torebki papierowe, książki, notesy, kalendarze, plakaty, afisze, akwarele, albumy, serwety i serwetki na stół papierowe, obrusy papierowe, broszury, obrazy, artykuły
papiernicze, artykuły piśmienne, opakowania do butelek z kartonu
lub papieru, chusteczki do nosa papierowe, segregatory na dokumenty, osłony na doniczki z papieru, materiały drukowane, fotografie i ramki do fotografii, reprodukcje graficzne, wzory do haftowania,
wyroby z kartonu, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe,
koperty jako artykuły piśmienne, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, papier do pisania listów, noże do papieru jako
artykuły biurowe, papier do pakowania, piórniki, materiały przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, skoroszyty
i teczki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
torby na zakupy z papieru i/lub tworzyw sztucznych, 21 moździerze
do użytku kuchennego, ręczne młynki do użytku domowego, w tym
młynki do kawy, ekspresy do kawy nieelektryczne, czajniki nieelektryczne, kubki i filiżanki nie z metali szlachetnych, kieliszki, szklanki,
pucharki, cukiernice, nieelektryczny sprzęt kuchenny zawarty w tej
klasie, przybory kuchenne, garnki, pokrywki do garnków, rondle,
patelnie, woki, brytfanny, durszlaki, tarki, naczynia szklane, naczynia
żaroodporne ceramiczne i szklane, pudełka na kanapki, szybkowary nieelektryczne, dzbanki do zastaw stołowych, karafki, dzbanki, otwieracze do butelek, naczynia stołowe, salaterki nie z metali
szlachetnych, termosy, kubki termiczne, nieelektryczne wyciskacze
do owoców, talerze papierowe, patery nie z metali szlachetnych,
naczynia i przybory do potrawy „founde”, blachy i foremki do cia-
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sta, w tym silikonowe, formy i foremki do ciast i ciasteczek, pieczątki
do wyciskania wzorów w cieście, deski do krojenia w kuchni, misy,
miski i tace, młynki do pieprzu i soli, podkładki pod naczynia stołowe, otwieracze do puszek i butelek, wyciskarki do czosnku, obieraczki, wazony, świeczniki, serwetniki, rękawice do prac domowych,
w tym w szczególności rękawice kuchenne, łapki kuchenne, kosze
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, wiadra do użytku
domowego, korkociągi, stojaki na butelki wina, nalewaki do wina,
stojaki na przyprawy nie z metali szlachetnych, przesiewacze i sita
kuchenne, ręczne roboty kuchenne, zatyczki do butelek, shakery,
spieniacze nieelektryczne, pojemniki do lodu, łopatki do ciast, dozowniki mydła i płynu, stojaki do talerzy, suszarki do naczyń, szczotki,
śmietniczki, zmywaki, szczotki i myjki, ściereczki do czyszczenia jako
szmatki, szpatułki kosmetyczne, trzepaczki nieelektryczne, formy
do lodu, pojemniki na odpadki, wirówki do sałaty, kruszarki do lodu
nieelektryczne, zestawy do sushi, pojemniki przenośne do przechowywania wykorzystywane w gospodarstwie domowym, mopy, sita,
kosze, koszyki do użytku domowego, kosze piknikowe, naczynia
i sztućce jednorazowe, tarki, grille kuchenne, pojemniki kuchenne,
pojemniki na żywność, chlebaki, pojemniki na przyprawy, pojemniki
na olej i ocet, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, przykrywki na dania lub potrawy, dzbanki, dzbanki do kawy nieelektryczne, pałeczki do jedzenia,
uchwyty do mebli, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, kółka
na serwetki, naczynia stołowe, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, pierścienie osuszające do wina,
chochle, rękawice i łapki kuchenne, 24 podkładki z tkanin, ręczniki
i ścierki tekstylne, obrusy i maty stołowe niepapierowe, w tym z ceraty, serwetki, bieżniki, poszwy i poszewki, pokrowce ochronne na meble, 25 fartuchy, 29 oleje i tłuszcze jadalne, oliwa, margaryna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce
kandyzowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane,
skórki owocowe, mleko, produkty mleczne, masło, kremy na bazie
masła, ser, napoje mleczne, 30 aromaty, preparaty do żywności, biszkopty, preparaty usztywniające do bitej śmietany, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto w proszku, cukierki, przyprawy, czekolada,
galaretki owocowe, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, napoje
czekoladowe, kakaowe, kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, herbaty, kawy, ozdoby do ciast jadalne, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa artykułów wyposażenia wnętrz, wyrobów tekstylnych,
papierowych, drewnianych, szklanych, ceramicznych, metalowych
i z tworzyw sztucznych do użytku domowego, przyborów gospodarstwa domowego, urządzeń gospodarstwa domowego, w tym elektrycznych, przyrządów i sprzętu domowego, w tym elektrycznego,
sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów żywnościowych.

(111) 308384
(220) 2014 06 23
(210) 430334
(151) 2018 02 27
(441) 2014 10 13
(732) KORSZEŃ PRZEMYSŁAW CLEVERAGENCY, Koszalin, PL.
(540) CleverAgency
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny, niebieski
(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, opracowanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, hosting serwerów.
(111) 308385
(220) 2016 03 14
(210) 453624
(151) 2018 03 02
(441) 2016 06 20
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) VIZIBIM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki oftaImologiczne, leki
w postaci kropli do oczu zawierające Bimatoprost.
(111) 308386
(220) 2016 02 29
(210) 452929
(151) 2018 02 20
(441) 2016 06 06
(732) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRENDY OPTICIANS
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, torby, papierowe torby do pakowania
i papier pakowy, pudełka papierowe i kartonowe, prospekty, blankiety,
czasopisma, gazety i magazyny, książki, katalogi, plakaty, okólniki
i inne wydawnictwa dotyczące urządzeń optycznych, okulistycznych
lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń,
instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania
i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych
do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, czasopisma, gazety i magazyny, książki, katalogi, plakaty,
okólniki i inne wydawnictwa dotyczące mody i kosmetyki w zakresie
opraw okularowych, okularów słonecznych, okularów sportowych, soczewek kontaktowych kosmetycznych i korekcyjnych, futerałów i innych wyrobów i akcesoriów okularowych przeznaczonych do codziennego użytku, periodyczne fotograficzne podręczniki i wydawnictwa,
fotograficzne druki i powiększenia, akcesoria i materiały pomocnicze
dokładniej przylepce do fotografii, poduszki nasączone tuszem, etykiety, opakowania na butelki z kartonu lub papieru, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, papier listowy, materiały klejące (artykuły piśmienne), papierowe chusteczki do pielęgnacji okularów, ramki
do fotografii, 21 pojemniki, gąbki, ściereczki do ścierania soczewek
optycznych, szmatki do wycierania okularów, szmatki do przetarcia
okularów, ściereczki z irchy oraz ściereczki do pielęgnacji okularów, artykuły czyszczące, chusteczki do czyszczenia okularów, wszystkie wyżej wymienione towary wyłącznie w związku z ofertami optyków-okulistów, 35 usługi agencji reklamowych, usługi z zakresu reklamy
i promocji oraz związane z nimi usługi informacji, reklama, zwłaszcza
reklama radiowa, telewizyjna, kinowa,drukowana, wideotekstowa
i w telegazecie, usługi reklamy on-line, na życzenie i w innych mediach,
w szczególności w wyżej wymienionych mediach i za pośrednictwem
wyżej wymienionych mediów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci informatycznych,
reklama billboardowa, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy
korespondencyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem miejsc na reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
aktualizacja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, obróbka tekstów, edycja tekstów, obsługa, zarządzanie, reklamy i marketing internetowych stron on-line,
kompilacja reklam do stosowania w postaci stron www w internecie,
przygotowywanie i prezentacja ekspozycji audiowizualnych do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wszystkie powyższe usługi z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych
lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń,
instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania
i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych
do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi punktów informacji konsumenckiej, udzielanie informacji i doradztwo dla użytkowników w kwestiach handlu i działalności gospodarczej (doradztwo dla konsumentów), usługi agencji
informacji handlowej, usługi polegające na rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystywaniu do kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz
zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie odbierania,
przechowywania i zabezpieczania przetworzonych komputerowo danych zawierających informacje handlowe, usługi w zakresie telefonicznego udzielania informacji dla nieobecnych abonentów, informacja
o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi w zakresie sporządzania analiz marketingowych, planowanie
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biznesu, badania marketingowe i handlowe, usługi w zakresie badania
rynku, kompilacja statystyk biznesowych i informacji handlowych,
usługi doradztwa i pomocy w wyborze towarów i usług, wszystkie powyższe udostępniane za pośrednictwem Internetu, telewizji naziemnej i satelitarnej, radia oraz innych środków komunikacji, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie biznesowe z zakresu handlu
urządzeniami optycznych, okulistycznymi lub audio oraz powiązanymi akcesoriami lub produktami lub urządzeniami, instrumentami
optycznymi, okulistycznymi lub audio oraz powiązanymi akcesoriami
lub produktami, preparatami do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatami farmaceutycznych do pielęgnacji
oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową
z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji
oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, promocja sprzedaży dla osób trzecich z zakresu urządzeń optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów
farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, organizowanie pokazów, wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych z zakresu urządzeń
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych
i okulistycznych i powiązanych z nimi, organizowanie pokazów mody,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego/hurtowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej/hurtowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi agencji public relations, kreowanie wizerunku
firmy, usług, towaru, administrowanie działalnością gospodarczą z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub
produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek
kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu
oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, administrowanie działalnością handlową z zakresu urządzeń optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów
farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub
audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów
do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych
i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej sprzedaży towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi agencji public
relations, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, analizy rynkowe,
analizy kosztów, audyt, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, prognozy
ekonomiczne, wyceny handlowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, outsourcing, doradztwo handlowe, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, przyjmowanie
zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich, a mianowicie usługi zakupu dla in-
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nych przedsiębiorstw w celu nabycia towarów i usług z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych
akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług
optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi dostawy
i fakturowanie, również w ramach handlu elektronicznego, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowe bazy danych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie i odzyskiwanie danych w sieciach komputerowych, odzyskiwane danych i dokumentów, zarządzanie zbiorami informatycznymi, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
usługi księgowe, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie
factoringu, fakturowanie dla elektronicznych systemów zamówień,
usługi sekretarskie, usługi w zakresie fotokopiowania, usługi w zakresie powielania dokumentów, telefoniczne udzielanie informacji dla
nieobecnych abonentów, 37 usługi konserwacji lub czyszczenia związane z oprawami okularowymi, okularami, okularami przeciwsłonecznymi, uchwytami i oprawkami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi, etui na okulary, łańcuszkami, urządzeniami optycznymi
i przyrządami optycznymi, usługi w zakresie naprawy opraw okularowych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, uchwytów i oprawek,
etui na okulary, łańcuszków, oprawek, urządzeń optycznych i przyrządów optycznych, 40 usługi produkcji na zamówienie i montażu na zamówienie dotyczące produktów farmaceutycznych i medycznych,
wywoływanie filmów fotograficznych, wykonywanie odbitek fotograficznych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu urządzeń
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz pokrewnych akcesoriów i preparatów do pielęgnacji, konserwacji urządzeń optycznych, okulistycznych oraz pokrewnych w tym okularów, soczewek, soczewek kontaktowych oraz
środków do higieny oczu, wszystkie dla optyków, osób zawodowo
zajmujących się okulistyką lub innych osób zatrudnionych w opiece
zdrowotnej lub przy sprzedaży produktów związanych z urządzeniami, instrumentami, okularami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi i środkami do pielęgnacji i konserwacji urządzeń i instrumentów
optycznych oraz soczewek kontaktowych i higieny oczu, przygotowywanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i seminariów lub świadczenie usług informacyjnych i doradczych z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych
akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych,
okulistycznych lub audio oraz pokrewnych, akcesoriów i preparatów
do pielęgnacji, konserwacji urządzeń optycznych, okulistycznych oraz
pokrewnych w tym okularów, soczewek, soczewek kontaktowych oraz
środków do higieny oczu, wszystkie dla optyków, osób zawodowo zajmujących się okulistyką lub innych osób zatrudnionych w opiece zdrowotnej lub przy sprzedaży produktów związanych z urządzeniami, instrumentami, okularami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi
i środkami do pielęgnacji i konserwacji urządzeń i instrumentów
optycznych oraz środkami do pielęgnacji i konserwacji soczewek kontaktowych i higieny oczu, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line do pobrania, poradnictwo zawodowe, organizowanie wystaw.

(111) 308387
(220) 2016 02 29
(210) 452928
(151) 2018 02 20
(441) 2016 06 06
(732) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRENDY OPTICIANS
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 26.01.06, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, torby, papierowe torby do pakowania
i papier pakowy, pudełka papierowe i kartonowe, prospekty, blankiety,
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czasopisma, gazety i magazyny, książki, katalogi, plakaty, okólniki
i inne wydawnictwa dotyczące urządzeń optycznych, okulistycznych
lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń,
instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania
i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych
do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, czasopisma, gazety i magazyny, książki, katalogi, plakaty,
okólniki i inne wydawnictwa dotyczące mody i kosmetyki w zakresie
opraw okularowych, okularów słonecznych, okularów sportowych, soczewek kontaktowych kosmetycznych i korekcyjnych, futerałów i innych wyrobów i akcesoriów okularowych przeznaczonych do codziennego użytku, periodyczne fotograficzne podręczniki i wydawnictwa,
fotograficzne druki i powiększenia, akcesoria i materiały pomocnicze
dokładniej przylepce do fotografii, poduszki nasączone tuszem, etykiety, opakowania na butelki z kartonu lub papieru, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, papier listowy, materiały klejące (artykuły piśmienne), papierowe chusteczki do pielęgnacji okularów, ramki
do fotografii, 21 pojemniki, gąbki, ściereczki do ścierania soczewek
optycznych, szmatki do wycierania okularów, szmatki do przetarcia
okularów, ściereczki z irchy oraz ściereczki do pielęgnacji okularów, artykuły czyszczące, chusteczki do czyszczenia okularów, wszystkie wyżej wymienione towary wyłącznie w związku z ofertami optyków-okulistów, 35 usługi agencji reklamowych, usługi z zakresu reklamy
i promocji oraz związane z nimi usługi informacji, reklama, zwłaszcza
reklama radiowa, telewizyjna, kinowa,drukowana, wideotekstowa
i w telegazecie, usługi reklamy on-line, na życzenie i w innych mediach,
w szczególności w wyżej wymienionych mediach i za pośrednictwem
wyżej wymienionych mediów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci informatycznych,
reklama billboardowa, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy
korespondencyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem miejsc na reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
aktualizacja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, obróbka tekstów, edycja tekstów, obsługa, zarządzanie, reklamy i marketing internetowych stron on-line,
kompilacja reklam do stosowania w postaci stron www w internecie,
przygotowywanie i prezentacja ekspozycji audiowizualnych do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wszystkie powyższe usługi z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych
lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń,
instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania
i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych
do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi punktów informacji konsumenckiej, udzielanie informacji i doradztwo dla użytkowników w kwestiach handlu i działalności gospodarczej (doradztwo dla konsumentów), usługi agencji
informacji handlowej, usługi polegające na rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystywaniu do kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz
zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie odbierania,
przechowywania i zabezpieczania przetworzonych komputerowo danych zawierających informacje handlowe, usługi w zakresie telefonicznego udzielania informacji dla nieobecnych abonentów, informacja
o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi w zakresie sporządzania analiz marketingowych, planowanie
biznesu, badania marketingowe i handlowe, usługi w zakresie badania
rynku, kompilacja statystyk biznesowych i informacji handlowych,
usługi doradztwa i pomocy w wyborze towarów i usług, wszystkie powyższe udostępniane za pośrednictwem Internetu, telewizji naziemnej i satelitarnej, radia oraz innych środków komunikacji, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie biznesowe z zakresu handlu
urządzeniami optycznych, okulistycznymi lub audio oraz powiązanymi akcesoriami lub produktami lub urządzeniami, instrumentami
optycznymi, okulistycznymi lub audio oraz powiązanymi akcesoriami
lub produktami, preparatami do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatami farmaceutycznych do pielęgnacji
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oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową
z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji
oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, promocja sprzedaży dla osób trzecich z zakresu urządzeń optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów
farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, organizowanie pokazów, wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych z zakresu urządzeń
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych
i okulistycznych i powiązanych z nimi, organizowanie pokazów mody,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego/hurtowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej/hurtowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi agencji public relations, kreowanie wizerunku
firmy, usług, towaru, administrowanie działalnością gospodarczą z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub
produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek
kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu
oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, administrowanie działalnością handlową z zakresu urządzeń optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów
farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub
audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów
do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych
i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej sprzedaży towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi agencji public
relations, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, analizy rynkowe,
analizy kosztów, audyt, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, prognozy
ekonomiczne, wyceny handlowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, outsourcing, doradztwo handlowe, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, przyjmowanie
zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich, a mianowicie usługi zakupu dla innych przedsiębiorstw w celu nabycia towarów i usług z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych
akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług
optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi dostawy
i fakturowanie, również w ramach handlu elektronicznego, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowe bazy danych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
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komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie i odzyskiwanie danych w sieciach komputerowych, odzyskiwane danych i dokumentów, zarządzanie zbiorami informatycznymi, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
usługi księgowe, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie
factoringu, fakturowanie dla elektronicznych systemów zamówień,
usługi sekretarskie, usługi w zakresie fotokopiowania, usługi w zakresie powielania dokumentów, telefoniczne udzielanie informacji dla
nieobecnych abonentów, 37 usługi konserwacji lub czyszczenia związane z oprawami okularowymi, okularami, okularami przeciwsłonecznymi, uchwytami i oprawkami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi, etui na okulary, łańcuszkami, urządzeniami optycznymi
i przyrządami optycznymi, usługi w zakresie naprawy opraw okularowych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, uchwytów i oprawek,
etui na okulary, łańcuszków, oprawek, urządzeń optycznych i przyrządów optycznych, 40 usługi produkcji na zamówienie i montażu na zamówienie dotyczące produktów farmaceutycznych i medycznych,
wywoływanie filmów fotograficznych, wykonywanie odbitek fotograficznych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu urządzeń
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz pokrewnych akcesoriów i preparatów do pielęgnacji, konserwacji urządzeń optycznych, okulistycznych oraz pokrewnych w tym okularów, soczewek, soczewek kontaktowych oraz
środków do higieny oczu, wszystkie dla optyków, osób zawodowo
zajmujących się okulistyką lub innych osób zatrudnionych w opiece
zdrowotnej lub przy sprzedaży produktów związanych z urządzeniami, instrumentami, okularami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi i środkami do pielęgnacji i konserwacji urządzeń i instrumentów
optycznych oraz soczewek kontaktowych i higieny oczu, przygotowywanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i seminariów lub świadczenie usług informacyjnych i doradczych z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych
akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych,
okulistycznych lub audio oraz pokrewnych, akcesoriów i preparatów
do pielęgnacji, konserwacji urządzeń optycznych, okulistycznych oraz
pokrewnych w tym okularów, soczewek, soczewek kontaktowych oraz
środków do higieny oczu, wszystkie dla optyków, osób zawodowo zajmujących się okulistyką lub innych osób zatrudnionych w opiece zdrowotnej lub przy sprzedaży produktów związanych z urządzeniami, instrumentami, okularami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi
i środkami do pielęgnacji i konserwacji urządzeń i instrumentów
optycznych oraz środkami do pielęgnacji i konserwacji soczewek kontaktowych i higieny oczu, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line do pobrania, poradnictwo zawodowe, organizowanie wystaw.

(111) 308388
(220) 2016 02 29
(210) 452927
(151) 2018 02 20
(441) 2016 06 06
(732) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) trendy opticians
(510), (511) 16 papier, karton, torby, papierowe torby do pakowania
i papier pakowy, pudełka papierowe i kartonowe, prospekty, blankiety,
czasopisma, gazety i magazyny, książki, katalogi, plakaty, okólniki
i inne wydawnictwa dotyczące urządzeń optycznych, okulistycznych
lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń,
instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania
i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych
do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, czasopisma, gazety i magazyny, książki, katalogi, plakaty,
okólniki i inne wydawnictwa dotyczące mody i kosmetyki w zakresie
opraw okularowych, okularów słonecznych, okularów sportowych, soczewek kontaktowych kosmetycznych i korekcyjnych, futerałów i innych wyrobów i akcesoriów okularowych przeznaczonych do codziennego użytku, periodyczne fotograficzne podręczniki i wydawnictwa,
fotograficzne druki i powiększenia, akcesoria i materiały pomocnicze
dokładniej przylepce do fotografii, poduszki nasączone tuszem, etykiety, opakowania na butelki z kartonu lub papieru, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, papier listowy, materiały klejące (artykuły piśmienne), papierowe chusteczki do pielęgnacji okularów, ramki
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do fotografii, 21 pojemniki, gąbki, ściereczki do ścierania soczewek
optycznych, szmatki do wycierania okularów, szmatki do przetarcia
okularów, ściereczki z irchy oraz ściereczki do pielęgnacji okularów, artykuły czyszczące, chusteczki do czyszczenia okularów, wszystkie wyżej wymienione towary wyłącznie w związku z ofertami optyków-okulistów, 35 usługi agencji reklamowych, usługi z zakresu reklamy
i promocji oraz związane z nimi usługi informacji, reklama, zwłaszcza
reklama radiowa, telewizyjna, kinowa,drukowana, wideotekstowa
i w telegazecie, usługi reklamy on-line, na życzenie i w innych mediach,
w szczególności w wyżej wymienionych mediach i za pośrednictwem
wyżej wymienionych mediów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci informatycznych,
reklama billboardowa, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy
korespondencyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem miejsc na reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
aktualizacja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, obróbka tekstów, edycja tekstów, obsługa, zarządzanie, reklamy i marketing internetowych stron on-line,
kompilacja reklam do stosowania w postaci stron www w internecie,
przygotowywanie i prezentacja ekspozycji audiowizualnych do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wszystkie powyższe usługi z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych
lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń,
instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania
i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych
do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi punktów informacji konsumenckiej, udzielanie informacji i doradztwo dla użytkowników w kwestiach handlu i działalności gospodarczej (doradztwo dla konsumentów), usługi agencji
informacji handlowej, usługi polegające na rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystywaniu do kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz
zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie odbierania,
przechowywania i zabezpieczania przetworzonych komputerowo danych zawierających informacje handlowe, usługi w zakresie telefonicznego udzielania informacji dla nieobecnych abonentów, informacja
o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi w zakresie sporządzania analiz marketingowych, planowanie
biznesu, badania marketingowe i handlowe, usługi w zakresie badania
rynku, kompilacja statystyk biznesowych i informacji handlowych,
usługi doradztwa i pomocy w wyborze towarów i usług, wszystkie powyższe udostępniane za pośrednictwem Internetu, telewizji naziemnej i satelitarnej, radia oraz innych środków komunikacji, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie biznesowe z zakresu handlu
urządzeniami optycznych, okulistycznymi lub audio oraz powiązanymi akcesoriami lub produktami lub urządzeniami, instrumentami
optycznymi, okulistycznymi lub audio oraz powiązanymi akcesoriami
lub produktami, preparatami do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatami farmaceutycznych do pielęgnacji
oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową
z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji
oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, promocja sprzedaży dla osób trzecich z zakresu urządzeń optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów
farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, organizowanie pokazów, wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych z zakresu urządzeń
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycz-
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nych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych
i okulistycznych i powiązanych z nimi, organizowanie pokazów mody,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego/hurtowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej/hurtowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi agencji public relations, kreowanie wizerunku
firmy, usług, towaru, administrowanie działalnością gospodarczą z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub
produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek
kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu
oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, administrowanie działalnością handlową z zakresu urządzeń optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów
farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub
audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów
do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług optycznych
i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej sprzedaży towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi agencji public
relations, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, analizy rynkowe,
analizy kosztów, audyt, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, prognozy
ekonomiczne, wyceny handlowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, outsourcing, doradztwo handlowe, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, przyjmowanie
zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich, a mianowicie usługi zakupu dla innych przedsiębiorstw w celu nabycia towarów i usług z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych
akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych,
okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów lub produktów, preparatów do konserwowania i czyszczenia soczewek kontaktowych i preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji oczu oraz usług
optycznych i okulistycznych i powiązanych z nimi, usługi dostawy
i fakturowanie, również w ramach handlu elektronicznego, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowe bazy danych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie i odzyskiwanie danych w sieciach komputerowych, odzyskiwane danych i dokumentów, zarządzanie zbiorami informatycznymi, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
usługi księgowe, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie
factoringu, fakturowanie dla elektronicznych systemów zamówień,
usługi sekretarskie, usługi w zakresie fotokopiowania, usługi w zakresie powielania dokumentów, telefoniczne udzielanie informacji dla
nieobecnych abonentów, 37 usługi konserwacji lub czyszczenia związane z oprawami okularowymi, okularami, okularami przeciwsłonecznymi, uchwytami i oprawkami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi, etui na okulary, łańcuszkami, urządzeniami optycznymi
i przyrządami optycznymi, usługi w zakresie naprawy opraw okularowych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, uchwytów i oprawek,
etui na okulary, łańcuszków, oprawek, urządzeń optycznych i przyrządów optycznych, 40 usługi produkcji na zamówienie i montażu na zamówienie dotyczące produktów farmaceutycznych i medycznych,
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wywoływanie filmów fotograficznych, wykonywanie odbitek fotograficznych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu urządzeń
optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych akcesoriów
lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych, okulistycznych lub audio oraz pokrewnych akcesoriów i preparatów do pielęgnacji, konserwacji urządzeń optycznych, okulistycznych oraz pokrewnych w tym okularów, soczewek, soczewek kontaktowych oraz
środków do higieny oczu, wszystkie dla optyków, osób zawodowo
zajmujących się okulistyką lub innych osób zatrudnionych w opiece
zdrowotnej lub przy sprzedaży produktów związanych z urządzeniami, instrumentami, okularami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi i środkami do pielęgnacji i konserwacji urządzeń i instrumentów
optycznych oraz soczewek kontaktowych i higieny oczu, przygotowywanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i seminariów lub świadczenie usług informacyjnych i doradczych z zakresu urządzeń optycznych, okulistycznych lub audio oraz powiązanych
akcesoriów lub produktów lub urządzeń, instrumentów optycznych,
okulistycznych lub audio oraz pokrewnych, akcesoriów i preparatów
do pielęgnacji, konserwacji urządzeń optycznych, okulistycznych oraz
pokrewnych w tym okularów, soczewek, soczewek kontaktowych oraz
środków do higieny oczu, wszystkie dla optyków, osób zawodowo zajmujących się okulistyką lub innych osób zatrudnionych w opiece zdrowotnej lub przy sprzedaży produktów związanych z urządzeniami, instrumentami, okularami, soczewkami, soczewkami kontaktowymi
i środkami do pielęgnacji i konserwacji urządzeń i instrumentów
optycznych oraz środkami do pielęgnacji i konserwacji soczewek kontaktowych i higieny oczu, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line do pobrania, poradnictwo zawodowe, organizowanie wystaw .

(111) 308389
(220) 2016 01 14
(151) 2018 03 15
(441) 2016 04 25
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) wiele DobreGO
(540)

(210) 451307

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 03.13.09, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 16 papier, plakaty z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, szyldy i afisze z kartonu,
druki, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), foldery reklamowe, plakaty, broszury, czasopisma, kalendarze, publikacje drukowane, katalogi, karty pocztowe, zaproszenia
papierowe, kupony, koperty, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, prospekty, podręczniki, przybory do pisania, materiały biurowe, ulotki,
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,
syropy z melasy, 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, 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 usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
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, 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, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
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bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem Internetu, prowadzenie
agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja gadżetów
reklamowych, usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, usługi
prowadzenia rachunkowości i księgowości, przetwarzanie danych,
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w zakresie:
działalności gospodarczej i zarządzania, 38 usługi w zakresie udostępniania bazy danych, 41 usługi organizowania gier i konkursów.

(111) 308390
(220) 2016 01 11
(151) 2017 10 13
(441) 2016 04 11
(732) ORO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, PL.
(540) ORO
(540)

(210) 451145

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.02.07, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi promocyjne, marketingowe i reklamowe
na rzecz osób trzecich, publikacja tekstów reklamowych, reklama
telewizyjna, radiowa i internetowa, badanie rynku i opinii publicznej, sondaże, aukcje publiczne, organizowanie kiermaszów, wystaw,
targów handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów handlowych-poszukiwanie odbiorcy i dostawcy towarów, tworzenie baz
danych, usługi pośrednictwa handlowego.
(111) 308391
(220) 2015 11 24
(210) 449650
(151) 2018 03 16
(441) 2016 02 29
(732) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
(540) Gatta intimate
(540)

(531) 03.01.24, 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, rajstopy,
pończochy, skarpetki, 35 reklama, usługi marketingowe, usługi doradcze w zakresie marketingu, organizacja targów i wystaw w celach
handlowych i promocyjnych.
(111) 308392
(220) 2015 08 17
(210) 445981
(151) 2018 03 06
(441) 2015 11 23
(732) MP MEBLE POPŁAWSCY SPÓŁKA JAWNA, Piątki, PL.
(540) MP MEBLE POPŁAWSCY
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, meble tapicerowane
w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli
tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane, meble kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy jadalne,
meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli modułowych, łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym wyściełane, stojaki na czasopi-
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sma, barki ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy, regały, lustra,
ramy luster i obrazów, 35 prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej
w prasie, radiu, telewizji i w sieci Internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych: druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek,
folderów, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu w zakresie towarów
wymienionych w klasie 20, usługi w zakresie prowadzenia agencji
importowo-eksportowej, 42 usługi w zakresie projektowania mebli,
projektowania wnętrz, aranżacji wnętrz, wzornictwo przemysłowe .

(111) 308393
(220) 2015 08 14
(210) 445935
(151) 2018 03 23
(441) 2015 11 23
(732) DOMAIN MENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sakarskoe Bełoe Igristoe
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, jasnoszary, srebrny,
jasnoniebieski, biały, czerwony
(531) 05.07.10, 24.05.07, 25.01.06, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, aperitify,
miody pitne, wino, likiery, koktajle, gruszecznik, jabłecznik, kirsz,
alkohole destylowane, wyroby spirytusowe, ekstrakty alkoholowe,
esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, nalewki,
alkohole i likiery wspomagające trawienie.
(111) 308394
(220) 2015 07 16
(210) 444843
(151) 2018 03 06
(441) 2015 10 26
(732) ALTERNATIV PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Dr. inC Water
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pasty do podłogi i mebli, lotiony, peelingi, lakiery
do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki do ust, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające
zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty kosmetyczne do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, produkty
toaletowe, środki kosmetyczne, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne.
(111) 308395
(220) 2015 06 18
(210) 443782
(151) 2018 03 20
(441) 2015 09 28
(732) EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce, PL.
(540) EVERGREEN Solutions
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 37 usługi ślusarskie, metaloplastyka, 40 obróbka metali.

(111) 308396
(220) 2015 06 01
(210) 443174
(151) 2018 03 23
(441) 2015 09 14
(732) STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY, Kraków, PL.
(540) PIĘKNE ANIOŁY
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, usługi funduszy zapomogowych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 instalowanie i naprawa urzadzeń
elektrycznych, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
i naprawa kotłów, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, czyszczenie
kominów, budownictwo, montaż wyposażenia kuchennego, rozbiórka budynków, dezynfekcja, instalowanie i naprawa pieców, izolowanie budynków, mycie, tapetowanie, malowanie, tynkowanie, usługi hydrauliczne, murarstwo, czyszczenie budynków od zewnątrz,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi dekarskie,
montaż drzwi i okien, układanie kabli, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, organizowanie i prowadzenie
knferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja
o edukacji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], produkcja muzyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem.
(111) 308397
(220) 2015 05 29
(210) 443108
(151) 2018 03 05
(441) 2015 09 14
(732) KINADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KINADS Reklama w kinach
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary, biały
(531) 02.01.01, 02.01.16, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 308398
(151) 2018 03 02

(220) 2015 05 04
(441) 2015 08 17

(210) 442035
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(732) PICSANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) GIFBOX
(510), (511) 9 przenośne i stacjonarne urządzenia do wykonywania
zdjęć, nagrywania filmów, ruchomych obrazów i dźwięków, kamery, aparaty fotograficzne, aparatura fotograficzna, urządzenia fotograficzne, pliki graficzne do pobierania, analizatory obrazów w tym
ruchomych obrazów, urządzenia do nagrywania, zapisu, odtwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków,
programy komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych
obrazów, filmów i dźwięków, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków
cyfrowych, oprogramowanie do przetwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe
do edytowania obrazów, ruchomych obrazów, dźwięku i wideo,
35 reklama, sprzedaż towarów, w tym za pośrednictwem Internetu:
przenośne i stacjonarne urządzenia do wykonywania zdjęć, nagrywania filmów, ruchomych obrazów i dźwięków, kamery, aparaty fotograficzne, aparatura fotograficzna, urządzenia fotograficzne, pliki
graficzne do pobierania, analizatory obrazów w tym ruchomych
obrazów, urządzenia do nagrywania, zapisu, odtwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, programy
komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków cyfrowych, oprogramowanie do przetwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych
obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe do edytowania
obrazów, ruchomych obrazów, dźwięku i wideo, 38 transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, przesyłanie zakodowanych danych, informacji,
wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu,
wspomagana komputerowo transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, bezpieczna transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów
ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, komputerowa transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów,
grafiki i tekstu, usługi w zakresie elektronicznej transmisji danych,
informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, aplikacje internetowe i telefoniczne transmisji danych,
informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, 41 fotografia, fotoreportaże, usługi w zakresie animacji
efektów specjalnych do zdjęć, filmów, dźwięków i wideo, produkcja
obrazów ruchomych (gifów), 42 projektowanie animacji na rzecz
innych, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów,
filmów i dźwięków.
(111) 308399
(220) 2015 04 07
(210) 441108
(151) 2018 03 15
(441) 2015 07 20
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W PRZEMYŚLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemyśl, PL.
(540) MPEC PRZEMYŚL
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary
(531) 26.02.07, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 39 wynajem samochodów, miejsc parkingowych i garażowych.
(111) 308400
(220) 2015 04 01
(151) 2018 02 20
(441) 2015 07 20
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.

(210) 439937
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(540) MONIUSZKO VODKA
(510), (511) 33 wódka.
(111) 308401
(220) 2015 02 26
(210) 439462
(151) 2018 02 15
(441) 2015 06 08
(732) CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) APARTAMENTY GOSTAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny
nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego,
doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości, doradztwo
w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi sporządzania umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,
ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych.
(111) 308402
(220) 2015 02 26
(210) 439461
(151) 2018 02 14
(441) 2015 06 08
(732) CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Apartamenty Centrum Stawowa
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi wyceny
nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego,
doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości, doradztwo
w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi sporządzania umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,
ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych.
(111) 308403
(220) 2015 01 14
(210) 437638
(151) 2018 03 20
(441) 2015 04 27
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) PLATINUM Żeń-szeń
(510), (511) 5 suplementy diety wspomagające leczenie i żywność
dietetyczna do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do celów
leczniczych, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, preparaty ziołowe,
napary i herbatki lecznicze, leki dla ludzi, 29 koncentraty i odżywki
wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
i aminokwasami, 30 koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi,
32 napoje bezalkoholowe wzbogacane witaminami i minerałami,
napoje izotoniczne, napoje z soków owoców, napoje proteinowe,
węglowodanowe, energetyczne, wody mineralne.
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(111) 308404
(220) 2014 12 20
(210) 437060
(151) 2018 03 01
(441) 2015 03 30
(732) PIETRASZEK PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) PP-EKO
(510), (511) 7 urządzenia do nawadniania w rolnictwie, generatory prądu, alternatory, awaryjne agregaty prądotwórcze, turbiny
inne niż do pojazdów lądowych, turbiny wiatrowe, turbiny wodne,
urządzenia do zgazowywania, dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu gazu, przenośniki pneumatyczne, separatory, separatory para-olej, separatory wody, instalacje odpylające do czyszczenia,
maszyny do płukania, opryskiwacze, rozpylacze do ścieków, maszyny do uzdatniania ścieków, instalacje do usuwania ścieków, pompy, pompy odśrodkowe, pompy do instalacji grzewczych, maszyny
drenarskie, maszyny załadowcze, maszyny do filtrowania, maszyny
filtrujące stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, filtry
do maszyn filtrujących, zawory, złącza, pasy do maszyn, pasy do przenośników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, maszyny
do przetwarzania plastiku, rozdrabniarki odpadów, maszyny mieszające, mieszacze, mieszalniki, części i akcesoria do wymienionych
towarów, maszyny i instalacje do produkcji biogazu, 11 urządzenia
zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, aparatura i urządzenia
do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, instalacje
do ogrzewania wody, pompy cieplne, urządzenia do oczyszczania
ścieków, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, wymienniki
ciepła nie będące częściami maszyn, rekuperatory ciepła, generatory
gazu, urządzenia do oczyszczania gazu, części do instalacji zawartych w tej klasie, 37 usługi budowlane, usługi montażowe, montaż
rusztowań, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji przemysłowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż
instalacji sanitarnych, budownictwo przemysłowe, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa i konserwacja rurociągów, budowa ujęć wody, budowa systemów ścieków, budowa stacji uzdatniania wody, budowa
przepompowni, budowa basenów, usługi w zakresie instalowania
kanałów ściekowych, czyszczenie studzienek ściekowych, czyszczenie szamb, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, czyszczenie i naprawa kotłów, wiercenie studni, układanie nawierzchni
drogowych, nadzór budowlany, 42 badania oraz usługi,-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie materiałoznawstwa, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie utylizacji odpadów, projektowanie ujęć wody, projektowanie stacji uzdatniania
wody, projektowanie technologii uzdatniania wody, projektowanie
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowanie oczyszczalni
ścieków.
(111) 308405
(220) 2014 12 03
(151) 2018 03 02
(441) 2015 03 16
(732) BT ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SAIK
(540)

(210) 436391

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe metalowe, bramy metalowe, płyty metalowe do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi metalowe, futryny
do drzwi metalowe, gałki metalowe, bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy, kasy pancerne, sejfy, klucze, kółka metalowe
do kluczy, kłódki, metalowe łańcuchy zabezpieczające, metalowe
ograniczniki do bram, ogrodzenia metalowe, pancerze z płyt, płyty
i blacha pancerna, metalowe rolety zewnętrzne, rygle do klamek lub
zasuw, zamki metalowe inne niż elektryczne, zamki na zasuwy, metalowe zamknięcia do pojemników, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, śluzy zewnętrzne, szlabany, triody, blokady drzwi, 7 elektryczne
automaty do otwierania drzwi, elektryczne automaty do zamykania
drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi,
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pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, sterowane elektrycznie urządzenia do poruszania kurtyn, mechanizmy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, czujniki, czytniki (sprzęt przetwarzania danych), czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dystrybutory dysków
komputerowych, dzwonki, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno
– sterujące, instalacje elektryczne, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, karty magnetyczne, karty magnetyczne zakodowane, karty
z układem scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki
magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, magnetyczne nośniki danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mikrofony, mikroprocesory, monitory, napędy dyskowe, magnetyczne nośniki informacji,
optyczne nośniki informacji, obwody drukowane, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, parkometry, płytki z obwodami drukowanymi, procesory, układy scalone, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia GPS, wideofony, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, zamki
elektryczne, elementy elektroniczne, urządzenia telekomunikacyjne,
elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny, systemy automatycznej
identyfikacji i kontroli obiegu kluczy, aparaty do rejestrowania czasu pracy, aparatura do przetwarzania informacji, urządzenia elektryczne do kontroli dostępu, instalacje elektryczne zapobiegające
kradzieży, urządzenia do pomiarów dostępu, systemy kontroli dostępu, zamknięcia drzwiowe elektryczne, systemy kontroli dostępu
do pomieszczeń, urządzeń i kluczy, elektromechaniczne depozytory
kluczy, elektromechaniczne depozytory innych przedmiotów wartościowych, w tym nośników danych, dokumentów, drobnych urządzeń elektronicznych, elektromechaniczne depozytory wkładkowe
na klucze, elektromechaniczne depozytory kluczy specjalnych, elektroniczne szafki depozytowe, samoobsługowe szafki na klucze, automatyczne szafki na klucze, szafki na klucze alarmowe, elektroniczne
breloki identyfikacyjne, dotykowe panele sterowania, czytniki kart
zbliżeniowych, karty zbliżeniowe, programatory kart zbliżeniowych,
elektroniczne urządzenia regulujące do sterowania blokadami, ryglami lub zworami, systemy bezobsługowej automatycznej recepcji, urządzenia łączące depozytory z elementami systemu kontroli
dostępu, okablowanie sieciowe i elektryczne, kamery, serwery baz
danych, dystrybutory kart, urządzenia uruchamiane monetą, żetonem lub kartą, instrumenty i aparaty elektryczne, elektroniczne,
elektro-optyczne, 36 administrowanie nieruchomościami, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty
sejfowe zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie informacją, 37 instalowanie drzwi i okien, naprawa zamków, naprawy i konserwacja skarbców, 45 kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, dozór nocny, monitoring
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista,
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli sprawowana przy
wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, licencjonowanie programów komputerowych, wypożyczanie sejfów, usługi ochroniarskie,
usługi ochroniarskie nocne, usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, usługi nadzoru alarmowego, usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 308406
(220) 2014 11 20
(210) 435834
(151) 2018 03 08
(441) 2015 03 02
(732) KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH ADVISOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) ADViSOR
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.03.01
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(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, maklerstwo ubezpieczeniowe.

(732) INFOLAB NARLOCH SPÓŁKA JAWNA, Tychy, PL.
(540) infolab
(540)

(111) 308407
(220) 2014 10 27
(210) 434934
(151) 2018 02 22
(441) 2015 02 16
(732) HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) HTI HIGH TEMPERATURE INSULATION
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi wortalu internetowego poświęcone oprogramowaniu komputerowemu oraz tematyce czas pracy kierowcy.

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa pieców.
(111) 308408
(220) 2014 10 27
(210) 434933
(151) 2018 02 22
(441) 2015 02 16
(732) HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) HTI
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa pieców.
(111) 308409
(220) 2014 10 13
(210) 434443
(151) 2018 03 05
(441) 2015 02 02
(732) DUDA ARTUR HERCU PNEUMATIC, Janowice Poduszowskie, PL.
(540) Mixobet
(510), (511) 7 mieszalniki, miksery (maszyny), beton (mieszalniki do).
(111) 308410
(220) 2014 10 06
(210) 434170
(151) 2018 02 27
(441) 2015 01 19
(732) WIPETECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sierosław, PL.
(540) F Ferri
(540)

Kolor znaku: czerwony, bordowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier, obrusy papierowe, papier higieniczny, papier
toaletowy, papier z miazgi drzewnej, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, celuloza regenerowana, 21 dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu.
(111) 308411
(220) 2014 11 20
(210) 434136
(151) 2018 03 08
(441) 2015 03 02
(732) KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH ADVISOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) ADVISOR
(540)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, maklerstwo ubezpieczeniowe.
(111) 308412
(151) 2018 03 19

(220) 2014 09 22
(441) 2015 01 05

(210) 433693

(111) 308413
(220) 2014 09 04
(210) 432991
(151) 2018 02 13
(441) 2014 12 22
(732) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław, PL.
(540) Wrovasc
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
napoje i żywność dietetyczna do celów zdrowotnych, preparaty
do terapii i diagnostyki, zioła oraz preparaty medyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe, środki sanitarne dla lecznictwa i higieny osobistej, 9 oprogramowanie i publikacje w formie elektronicznej
dostarczane on-line z baz danych, programy komputerowe, wyposażone w narzędzia do rozwoju aplikacji w komputerach i urządzeniach
do zdalnego odbioru danych, 10 aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, aparatura analityczna i diagnostyczna do celów
medycznych i weterynaryjnych, materiały stomatologiczne, narzędzia i przyrządy ortopedyczne i rehabilitacyjne, implanty medyczne
i weterynaryjne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sprzedaży hurtowej,
detalicznej i przez Internet, artykułów medycznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, kosmetycznych oraz sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego, akcje promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie kampanii społecznych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz i systematyzacja danych, usługi doradztwa
i zarządzania pracami badawczo-wdrożeniowymi i działalnością
dotyczącą lecznictwa, 38 usługi portalu internetowego w zakresie
zbierania, analizowania i rozpowszechniania danych, zapewnianie
dostępu on-line do obrazów i danych za pośrednictwem Internetu,
41 usługi szkoleniowe, prowadzenie kursów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizacja szkoleń za pośrednictwem elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, opracowywanie
i wydawanie skryptów, materiałów metodycznych i szkoleniowych,
42 prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
prace innowacyjno wdrożeniowe dotyczące techniki, medycyny,
weterynarii oraz ochrony zdrowia, wydawanie opinii i ekspertyz, badania kliniczne i przedkliniczne, 44 usługi medyczne, prowadzenie
szpitali, lecznic, klinik medycznych, przychodni, gabinetów lekarskich, sanatoriów, usługi ambulatoryjne, medyczna opieka lekarska
i pielęgniarska, usługi w zakresie rehabilitacji, fizykoterapii i balneologii, usługi weterynaryjne, usługi badań diagnostycznych i laboratoryjnych, usługi lecznicze za pomocą urządzeń specjalistycznych.
(111) 308414
(220) 2014 08 25
(210) 432606
(151) 2018 02 16
(441) 2014 12 08
(732) ZAKŁADY TECHNIKI DŹWIGOWEJ TECHLIFT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) TECHLIFT
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 7 dźwigi do pojazdów, podnośniki, podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], ruchome chodniki, schody ruchome,
sterowniki do wind, windy, inne niż wyciągi narciarskie, wyciągi
[dźwigi], 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
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publicznych, marketing, wyceny handlowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zaopatrzenia
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, 42 badania techniczne, kontrola
jakości, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 308415
(220) 2014 07 24
(210) 431516
(151) 2018 03 21
(441) 2014 11 10
(732) MEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa, PL.
(540) VISTEX
(510), (511) 24 dzianiny, tkaniny, 25 bielizna, odzież, ubrania.
(111) 308416
(220) 2014 07 14
(210) 431130
(151) 2018 03 01
(441) 2014 10 27
(732) PISAREK ŁUKASZ GRUPA LP, Rzeszów, PL.
(540) decobel
(510), (511) 21 malowane wyroby szklane, szkło emaliowane, szkło
mleczne, 35 fotokopiowanie, uaktualnianie ulotek, prospektów, druków, próbek, promocja sprzedaży dla osób trzecich,, 40 usługi drukarskie, drukowanie szablonów, druk sitowy, usługi związane z farbiarstwem, informacje o obróbce materiałów, kopiowanie zdjęć.
(111) 308417
(220) 2015 12 07
(210) 450088
(151) 2017 06 23
(441) 2016 03 14
(732) R-GOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa, Ostróda, PL.
(540) R-GOL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 18 torby, plecaki, portfele, 25 bluzy, buty piłkarskie,
buty sportowe, czapki, getry, kamizelki, kąpielówki, kombinezony,
kostiumy kąpielowe, koszulki gimnastyczne, kurtki, legginsy, obuwie
gimnastyczne, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, podkoszulki,
rękawice narciarskie, spodnie, swetry, spódnice, szale, trykoty, t-shirty,
28 tyczki do uprawiania skoku o tyczce, przyrządy do samodzielnego
treningu, przyrządy do masażu, piłki lekarskie, drabinki koordynacyjne,
pachołki treningowe, gumy do ćwiczeń, skakanki, obciążniki na nogi
i ręce, sztangi, ciężarki, drążki, urządzenia gimnastyczno-rehabilitacyjne, wioślarze, atlasy, ruchome bieżnie, worki treningowe, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna toreb, plecaków, portfeli, bluz, butów piłkarskich,
butów sportowych, czapek, getrów, kamizelek, kąpielówek, kombinezonów, kostiumów kąpielowych, koszulek gimnastycznych, kurtek, legginsów, obuwia gimnastycznego, odzieży dla kolarzy, odzieży
gimnastycznej, podkoszulek, rękawic narciarskich, spodni, swetrów,
spódnic, szali, trykotów, t-shirtów, tyczek do uprawiania skoku o tyczce, przyrządów do samodzielnego treningu, przyrządów do masażu,
piłek lekarskich, drabinek koordynacyjnych, pachołków treningowych,
gum do ćwiczeń, skakanek, obciążników na nogi i ręce, sztang, ciężarków, drążków, urządzeń gimnastyczno-rehabilitacyjnych, wioślarzy,
atlasów, ruchomych bieżni, worków treningowych, odżywek dla sportowców, gadżetów, flag, breloczków, trąbek, 41 imprezy sportowe,
kultura fizyczna, konferencji (organizowanie i obsługa), gimnastyka
(instruktaż), organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć
fitness, usługi trenera osobistego, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 308418
(220) 2015 02 09
(151) 2018 03 26
(441) 2015 05 25
(732) GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) FURTECO
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 438730
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(510), (511) 6 akcesoria i osprzęt metalowy do mebli, drzwi i okien,
okucia metalowe do mebli, drzwi i okien, drzwi i okna metalowe, futryny i ościeżnice metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, żaluzje metalowe, 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, lampy
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy luminescencyjne
rurowe do oświetlania, lampy oświetleniowe, abażury, klosze, osłony, obudowy do lamp, lampy do aparatów projekcyjnych, reflektory
i szkła do lamp, lampy elektryczne, lampy laboratoryjne, lampy gazowe, lampy olejowe, świeczniki, żyrandole, 19 boazeria niemetalowa,
bramy niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, drewno budowlane,
drzwi i okna niemetalowe, futryny, ościeżnice i płyty drzwiowe niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, okiennice niemetalowe, żaluzje niemetalowe, ścienne płytki i okładziny niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, parkiety, 20 meble, przegrody drewniane do mebli, drzwi do mebli, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, klamki do drzwi niemetalowe, meble
biurowe, meble metalowe, meble szkolne, meblowe półki, wyroby
stolarstwa meblowego, wózki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, okien, drzwi i łóżek, kwietniki jako meble, lustra, kółka do mebli
niemetalowe, wieszaki na ubrania, haczyki niemetalowe na odzież, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, 35 prowadzenie
akcji promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych-druków, prospektów,
broszur, katalogów, ulotek, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi
w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu takich towarów jak: akcesoria i osprzęt metalowy do mebli, drzwi
i okien, okucia metalowe do mebli, drzwi i okien, drzwi i okna metalowe, futryny i ościeżnice metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
żaluzje metalowe, urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy luminescencyjne
rurowe do oświetlania, lampy oświetleniowe, abażury, klosze, osłony, obudowy do lamp, lampy do aparatów projekcyjnych, reflektory
i szkła do lamp, lampy elektryczne, lampy laboratoryjne, lampy gazowe, lampy olejowe, świeczniki, żyrandole, boazeria niemetalowa,
bramy niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, drewno budowlane,
drzwi i okna niemetalowe, futryny, ościeżnice i płyty drzwiowe niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, okiennice niemetalowe, żaluzje niemetalowe, ścienne płytki i okładziny niemetalowe dla
budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, parkiety, meble, przegrody drewniane do mebli, drzwi do mebli, wykończeniowe elementy
plastikowe do mebli, klamki do drzwi niemetalowe, meble biurowe,
meble metalowe, meble szkolne, meblowe półki, wyroby stolarstwa
meblowego, wózki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, okien,
drzwi i łóżek, kwietniki jako meble: lustra, kółka do mebli niemetalowe,
wieszaki na ubrania, haczyki niemetalowe na odzież, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej.

(111) 308419
(220) 2016 03 08
(210) 453266
(151) 2018 03 02
(441) 2016 06 06
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) DOSPAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciwbólowe, rozkurczowe, przeciwzapalne, leki zawierające drotaverine.
(111) 308420
(220) 2015 04 09
(210) 441215
(151) 2016 03 18
(441) 2015 07 20
(732) SOKOŁOWSKA BEATA SZUKAJPOWIAT.PL, Warszawa, PL.
(540) ALKALICZNY STYL ŻYCIA
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, szary
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06
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(510), (511) 35 promocja zdrowego stylu życia, promocja zdrowego
odżywiania, 44 profilaktyka zdrowia, dietetyka profilaktyczna, odkwaszanie organizmu, terapeutyczne usługi, usługi kuracji uzdrowiskowych, psychologiczne porady, psychologia zdrowia.

(540) all ··vue
(540)

(111) 308421
(220) 2015 09 02
(151) 2016 11 16
(441) 2015 12 07
(732) KULBIKOWSKI SEBASTIAN, Gdynia, PL.
(540) swederm
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople do oczu.

(210) 446561

Kolor znaku: szary, jasnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 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.
(111) 308422
(220) 2015 11 09
(151) 2016 09 13
(441) 2016 02 15
(732) FRAJBERG DOMINIK, Warszawa, PL.
(540) ONE DAY TRAINING
(540)

(210) 448988

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 24.15.01, 24.15.07, 24.15.21, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi nauczania, usługi szkoleniowe, usługi w zakresie treningu personalnego.
(111) 308423
(220) 2015 11 17
(210) 449306
(151) 2016 12 30
(441) 2016 02 15
(732) ŚWIĘTOCHOWSKI MACIEJ, CHRUPEK PRZEMYSŁAW EM
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) EM Men’s Accessories
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01
(510), (511) 18 paski skórzane, rękawice skórzane, torby skórzane,
walizki, etui skórzane, portfele skórzane, parasole,laski, 25 krawaty,
poszetki, muchy, fulary, szaliki, czapki, kaszkiety, nauszniki, kapelusze, koszule, kamizelki, spodnie, marynarki, skarpety, bielizna, kurtki, rękawiczki, obuwie, 26 szpilki, pinsy, spinki do mankietów, spinki
do krawatów, collarbar, fiżbiny, szpilki do krawata, guziki, sztuczne
kwiaty.
(111) 308424
(220) 2011 04 22
(210) 384530
(151) 2016 01 28
(441) 2011 08 01
(732) AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wrocław, PL.

(111) 308425
(220) 2015 11 24
(151) 2016 12 08
(441) 2016 02 29
(732) LEW MACIEJ LEO-TRANS, Wąbnice, PL.
(540) Leo-Trans We can do it for you!
(540)

(210) 449644

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 fracht (przewóz towarów), przewożenie ładunków,
spedycja, transport.
(111) 308426
(220) 2016 01 26
(151) 2016 11 04
(441) 2016 04 25
(732) OPOZDA MICHAŁ, Kielce, PL.
(540) BABA YAGA BREWING
(540)

(210) 451669

(531) 02.09.23, 04.05.05, 04.05.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 podkładki pod szklanki z papieru lub z tektury, plakaty, tablice reklamowe z papieru lub z tektury, materiały z papieru
i z tektury do pakownia, wyroby papiernicze, druki, materiały piśmienne, artykuły piśmienne, artykuły biurowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 31 chmiel, słód do piwowarstwa, 32 piwo,
porter, ale, piwo słodowe, brzeczka piwna, napoje bezalkoholowe,
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe,syropy i inne produkty do sporządzania napojów .
(111) 308427
(220) 2016 02 05
(210) 452068
(151) 2016 11 10
(441) 2016 05 09
(732) INFORMATION MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) MAGAZYN BRANŻOWYCH INSPIRACJI Na Stacji Paliw
(540)

(531) 07.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 publikacja treści reklamowych, publikacja reklam,
41 publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, publikacja czasopism.
(111) 308428
(151) 2016 11 15

(220) 2016 05 02
(441) 2016 08 01

(210) 455863
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(732) FIRMA MICHAŁOWSKI HENRYK MICHAŁOWSKI-SPÓŁKA
JAWNA, Pniewy, PL.
(540) Pniewska
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje gazowane i niegazowane, drinki bezalkoholowe, wody mineralne, napoje chłodzące na bazie wody, lemoniady, napoje i nektary owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, soki owocowe, soki warzywne,
soki owocowo-warzywne, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa], napoje alkoholowe destylowane, wódka, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje
alkoholowe zawierające owoce, nalewki, owocowe ekstrakty z alkoholem, likiery.
(111) 308429
(220) 2016 07 01
(210) 458468
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) RODIUM LIJ KOTWICA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) RODIUM Spółka jawna
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, niebieski
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety, biżuteria,
bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, broszki, diamenty,
emblematy z metali szlachetnych, kolczyki, koperty do zegarków,
łańcuszki, łańcuszki do zegarków, medaliony, metale szlachetne,
nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki, nici ze złota, obrączki, ozdoby, paski do zegarków, perły, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, szpilki, sztabki metali szlachetnych, zegarki, zegarki
na rękę, 35 agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich: akcesoriów do wyrobu biżuterii, amuletów, biżuterii, bransoletek, bransoletek do zegarków, breloczków, broszek,
diamentów, emblematów z metali szlachetnych, kolczyków, kopert
do zegarków, łańcuszków, łańcuszków do zegarków, medalionów,
metali szlachetnych, nieprzetworzonych lub półprzetworzonych,
naszyjników, nici ze złota, ozdób, pasków do zegarków, pereł, spinek
do krawatów, spinek do mankietów, szpilek, sztabek metali szlachetnych, zegarków, zegarków na rękę.
(111) 308430
(220) 2016 09 23
(210) 461859
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) IMPRIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Laskowice, PL.
(540) IMPRIMUS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrząd: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy fiskalne, maszyny
liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, pliki do pobrania z muzyką
lub z obrazami, publikacje elektroniczne do pobrania, 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
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mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, rysunki graficzne, reprodukcje
graficzne, rysunki, reprezentacje graficzne, powieści z ilustracjami,
odbitki graficzne artystyczne, papier do użycia w branży graficznej,
odbitki, litery drukarskie (czcionka), zestawy drukarskie, materiały
drukarskie i introligatorskie, papier do druku cyfrowego, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, usługi reklamy graficznej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów drukowanych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie materiałów drukowanych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
łączności cyfrowej, komunikacja za pośrednictwem analogowych
i cyfrowych terminali komputerowych, udostępnianie urządzeń
łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, usługi transmisji
cyfrowych, nadawanie cyfrowych treści audio, przesyłanie informacji
cyfrowych, transfer cyfrowy danych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, automatyczny transfer
danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii
komórkowej, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, transmisja cyfrowych programów
audio i wideo przez światową sieć komputerową, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych,
informacja o usługach telekomunikacyjnych, 39 usługi transportowe, pakowanie i magazynowanie towarów, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie cyfrowych plików wideo, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie zdjęć cyfrowych,
fizyczne magazynowanie przechowywanej elektronicznie muzyki
cyfrowej, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie obrazów cyfrowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazowych, 40 drukowanie, drukowanie zdjęć, usługi druku na tkaninach,
drukowanie wklęsłe, usługi wykańczania druków, drukowanie szablonów, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, druk typograficzny, drukowanie fotograwiury, drukowanie fotografii, druk
sitowy, drukowanie cyfrowe, usługi drukarskie, reprodukcja odbitek
fotograficznych, powiększanie zdjęć, usługi wykańczania druków
[introligatorstwo], usługi wykańczania druków [składanie], usługi wykańczania druków [cięcie], drukowanie książek, drukowanie
znaczków, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
kolacjonowanie materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie],
drukowanie materiałów reklamowych, drukowanie wzorów dla osób
trzecich, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, informacja na temat usług drukarskich, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, cyfrowe polepszanie zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, 41 nauczanie, szkolenia, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie druków
i publikacji drukowanych, publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych niż reklamowe, publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, edycja druków zawierających
obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, udostępnianie
muzyki cyfrowej nie do pobrania z internetowych stron mp3, usługi
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi w zakresie kaligrafii, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 usługi i badania naukowe
i techniczne oraz związane z nimi projektowanie, analizy i badania
przemysłowe, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, projektowanie graficzne, usługi graficzne, usługi
w zakresie projektowania graficznego, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich,
projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie graficzne, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki
wideo, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www,
projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie druków, do-
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radztwo dotyczące oprogramowania komputerowego do stosowania w drukowaniu, projektowanie oprogramowania do stosowania
z maszynami drukarskimi, szyfrowanie obrazów cyfrowych, kodowanie obrazów cyfrowych, szyfrowanie muzyki cyfrowej, kodowanie
muzyki cyfrowej, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, opracowywanie
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, hosting treści cyfrowych w Internecie, projektowanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, konwersja tekstów na formę cyfrową, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne
przechowywanie cyfrowych plików audio, digitalizacja dźwięku
i obrazu, cyfrowa kompresja danych komputerowych, hosting treści
cyfrowych on-line, elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej,
elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne
przechowywanie obrazów cyfrowych, hosting strony internetowej
w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 308431
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) IMPRIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Laskowice, PL.
(540) imprimus
(540)

(210) 461860

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy fiskalne, maszyny
liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, pliki do pobrania z muzyką
lub z obrazami, publikacje elektroniczne do pobrania, 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, rysunki graficzne, reprodukcje
graficzne, rysunki, reprezentacje graficzne, powieści z ilustracjami,
odbitki graficzne artystyczne, papier do użycia w branży graficznej,
odbitki, litery drukarskie (czcionka), zestawy drukarskie, materiały
drukarskie i introligatorskie, papier do druku cyfrowego, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, usługi reklamy graficznej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów drukowanych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie materiałów drukowanych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
łączności cyfrowej, komunikacja za pośrednictwem analogowych
i cyfrowych terminali komputerowych, udostępnianie urządzeń
łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, usługi transmisji
cyfrowych, nadawanie cyfrowych treści audio, przesyłanie informacji
cyfrowych, transfer cyfrowy danych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, automatyczny transfer
danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii
komórkowej, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, transmisja cyfrowych programów
audio i wideo przez światową sieć komputerową, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych,
informacja o usługach telekomunikacyjnych, 39 usługi transporto-
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we, pakowanie i magazynowanie towarów, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie cyfrowych plików wideo, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie zdjęć cyfrowych,
fizyczne magazynowanie przechowywanej elektronicznie muzyki
cyfrowej, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie obrazów cyfrowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych
elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazowych,
40 drukowanie, drukowanie zdjęć, usługi druku na tkaninach, drukowanie wklęsłe, usługi wykańczania druków, drukowanie szablonów,
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, druk typograficzny,
drukowanie fotograwiury, drukowanie fotografii, druk sitowy, drukowanie cyfrowe, usługi drukarskie, reprodukcja odbitek fotograficznych, powiększanie zdjęć, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania druków [składanie], usługi wykańczania
druków [cięcie], drukowanie książek, drukowanie znaczków, usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, kolacjonowanie
materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], drukowanie materiałów reklamowych, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, informacja na temat usług
drukarskich, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo,
drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie cyfrowo
przechowywanych obrazów i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania
książek i innych dokumentów na zamówienie, cyfrowe polepszanie
zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, 41 nauczanie, szkolenia, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie druków i publikacji
drukowanych, publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych
niż reklamowe, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, publikowanie
druków w formie elektronicznej, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, udostępnianie muzyki
cyfrowej nie do pobrania z internetowych stron mp3, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi w zakresie kaligrafii, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 usługi i badania naukowe
i techniczne oraz związane z nimi projektowanie, analizy i badania
przemysłowe, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, projektowanie graficzne, usługi graficzne, usługi
w zakresie projektowania graficznego, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich,
projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie graficzne, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki
wideo, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www,
projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie druków, doradztwo dotyczące oprogramowania komputerowego do stosowania w drukowaniu, projektowanie oprogramowania do stosowania
z maszynami drukarskimi, szyfrowanie obrazów cyfrowych, kodowanie obrazów cyfrowych, szyfrowanie muzyki cyfrowej, kodowanie
muzyki cyfrowej, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, opracowywanie
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, hosting treści cyfrowych w Internecie, projektowanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, konwersja tekstów na formę cyfrową, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne
przechowywanie cyfrowych plików audio, digitalizacja dźwięku
i obrazu, cyfrowa kompresja danych komputerowych, hosting treści
cyfrowych on-line, elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej,
elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne
przechowywanie obrazów cyfrowych, hosting strony internetowej
w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 308432
(220) 2016 09 28
(210) 462066
(151) 2018 03 13
(441) 2017 07 31
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 PIERNICZKI NADZIEWANE o smaku
Różanym aleee delikatne ciesz się nimi w kółko

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 29 świeże, konserwowane, suszone, mrożone, gotowane
i pasteryzowane mięso wołowe i wyroby z mięsa wołowego zawarte
w tej klasie, w tym konserwy mięsne, również z dodatkiem warzyw,
potrawy na bazie mięsa wołowego, pasztety mięsne z mięsa wołowego, ekstrakty mięsne z mięsa wołowego, wyroby mięsno-wędliniarskie wołowe, wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne z wołowiny,
produkty na bazie mięsa wołowego, kiełbasy z wołowiną, paszteciki
z wołowiną, pierożki mięsne z wołowiną.

(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, czerwony,
zielony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny
(531) 02.01.04, 02.01.22, 05.05.01, 05.05.19, 05.07.21, 08.01.09,
24.15.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 308433
(220) 2016 11 14
(210) 463865
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA, Warszawa, PL.
(540) CHOPIN UNIVERSITY PRESS
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty CD, DVD i inne, 16 książki, czasopisma, nuty,
35 reklama w czasopismach, 38 portale i strony internetowe, 41 usługi wydawnicze.
(111) 308434
(220) 2016 12 23
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) KACZMAREK ANNA, Łódź, PL.
(540) AUTOLINE PRODUCTS
(540)

2809

(210) 465595

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 18.01.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki samochodowe,
oleje czyszczące, środki do czyszczenia pojazdów, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, sprzęt oraz akcesoria antywłamaniowe i bezpieczeństwa
do pojazdów.
(111) 308435
(220) 2017 01 03
(210) 465910
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRES, Bystrzyca
Kłodzka, PL.
(540) wołowina sudecka KLASTER
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.02, 03.04.13, 25.03.01, 26.01.15

(111) 308436
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PLAZA SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) PLAZA SPORT
(540)

(210) 465966

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 T-shirty, koszulki polo, koszule, skarpetki, bluzy
z kapturem, bluzy bez kaptura, spodnie, spodnie dresowe, jeansy,
czapeczki, tanktopy, odzież gimnastyczna, spodenki, czapki, paski
z klamrami, bielizna, tuniki damskie, sukienki, kurtki, spódnice, obuwie, buty sportowe, swetry, szale, apaszki, rękawiczki, kapelusze,
stroje kąpielowe, 41 świadczenie usług sportowo-rehabilitacyjnych,
w tym usług fitness, siłowni, sauny, usługi odnowy biologicznej i medycyny sportowej, trening sportowy, usługi SPA, organizacja zawodów sportowych, usługi klubów zdrowia (poprawianie kondycji),
kultura fizyczna, usługi instruktorów gimnastyki, usługi w zakresie
osobistych treningów, zajęcia fizyczne, zajęcia gimnastyczne, usługi
kulturystyki, kluby kulturystyczne, obozy sportowe, organizowanie
imprez plenerowych, organizowanie wystaw i pokazów z dziedziny
kultury, edukacji i sportu, organizowanie wypoczynku, rekreacja,
kluby służące poprawianiu zdrowia i rekreacji, organizowanie konkursów, usługi tańca, jogi, pilatesu, zumby, karate, MMA (mieszanych sportów walki), świadczenie usług naukowo-dydaktycznych,
publikacja tekstów innych niż reklamowe oraz nagrywanie filmów
o tematyce sportowej i rekreacyjnej, organizacja wystaw związanych
ze sportem i edukacją, usługi w zakresie szkolenia instruktorów, wynajmowanie powierzchni na organizowanie imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych przez osoby trzecie, doradztwo w zakresie edukacji
zdrowotnej i poprawą kondycji fizycznej, tworzenie indywidualnych
programów treningowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
(111) 308437
(220) 2017 01 10
(210) 466114
(151) 2018 03 02
(441) 2017 05 08
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) ABCO
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów, produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego i osobistego, produktów
farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokonania
zakupu detalicznego i hurtowego, usługi w zakresie badań rynku
i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i składowania towarów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu
na rzecz osób trzecich.
(111) 308438
(220) 2017 01 19
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) BARDON WOJCIECH BARDON HOLDING,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Bello Giardino GARDEN FURNITURE

(210) 466424

2810

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble ogrodowe.
(111) 308439
(220) 2017 01 20
(151) 2018 03 13
(441) 2017 07 31
(732) GOOD ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GoodRobot
(540)

(210) 466463

Kolor znaku: niebieski, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 21.01.25, 02.01.30
(510), (511) 35 usługi reklamowe.
(111) 308440
(220) 2017 01 24
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 466535

(531) 03.13.08, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, akwarele, artykuły biurowe,
atrament, biuletyny informacyjne, bloki, broszury, cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, grafity
do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze,
karton, katalogi, klamerki, klipsy do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów,
koperty, korektory w płynie, korektory w taśmie, kreda do pisania,
książki, linijki rysownicze, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki,
notatniki [notesy], obsadki do piór, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], papier, papier do pisania [listowy],
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pastele [kredki], pióra i długopisy, pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko, podstawki
do długopisów i ołówków, pojemniki na ołówki, przybory szkolne,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka kartonowe
lub papierowe, pudełka na pióra, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze do papieru, stalówki, szyldy z papieru lub
z kartonu, taśma klejąca, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], temperówki do ołówków elektryczne lub
nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wieczne pióra, wkłady atramentowe, wyroby przeznaczone do wymazywania, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe.
(111) 308441
(220) 2017 01 24
(210) 466556
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, DE.
(540) CHCIEĆ TO MÓC
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego i kuchenne ujęte w klasie 7, w szczególności elektryczne urządzenia i sprzęty kuchenne, w tym ostrzałki, młynki, miksery, ugniatacze,
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wyciskacze do owoców, maszyny do wyciskania soku, wirówki do soków, maszynki do mielenia, urządzenia tnące, narzędzia z napędem
elektrycznym, otwieracze do puszek, urządzenia do szlifowania noży,
oraz maszyny i urządzenia do produkcji napojów i/lub przygotowywania jedzenia, pompki do dozowania schłodzonych napojów, elektryczne automaty sprzedające napoje i żywność, automaty do sprzedaży, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych (opakowań),
elektryczne urządzenia do usuwania odpadów, mianowicie maszyny
do usuwania odpadków i kompresujące śmieci, urządzenia do mycia
naczyń stołowych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania i czyszczenia odzieży (ujęte w klasie 7), w tym pralki, suszarki wirówkowe,
prasownice, prasowalnice, ujęte w klasie 7, elektryczne urządzenia
czyszczące do gospodarstwa domowego, w tym elektryczne urządzenia do mycia okien, elektryczne urządzenia do czyszczenia butów oraz
odkurzacze, urządzenia do odkurzania na mokro i sucho, odkurzacze
roboty, roboty do prac domowych, części do wszystkich wyżej wymienionych towarów, ujętych w klasie 7, węże, rury, filtry przeciwpyłowe
i worki do nich, wszystkie przeznaczone do odkurzaczy, 11 urządzenia
do podgrzewania, generowania pary oraz gotowania, w szczególności
piece, urządzenia do pieczenia, prażenia/pieczenia, grillowania, opiekania, rozmrażania oraz podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki
nurnikowe, urządzenia do powolnego gotowania, kuchenki mikrofalowe, gofrownice elektryczne, urządzenia do gotowania jajek, frytkownice elektryczne, elektryczne ekspresy do herbaty i kawy, maszyny
do espresso, ekspresy automatyczne do kawy (ujęte w klasie 11), urządzenia chłodnicze, w szczególności lodówki, zamrażarki szafkowe,
szafy chłodnicze, urządzenia do chłodzenia napojów, lodówko-zamrażarki, zamrażarki, maszyny i przyrządy do produkcji lodu, instalacje
i urządzenia do suszenia, w szczególności suszarki bębnowe, suszarki
do ubrań, suszarki do rąk, suszarki do włosów, lampowe promienniki podczerwieni (inne niż do użytku medycznego), wkłady grzewcze
(nie do celów medycznych), elektryczne koce (nie do celów medycznych), urządzenia wentylacyjne, zwłaszcza wentylatory, filtry do okapów kuchennych, urządzenia odprowadzające parę wodną i okapy
wentylacyjne do kuchni, urządzenia klimatyzacyjne oraz przyrządy
do poprawiania jakości powietrza, nawilżacze powietrza, urządzenia
do dezodoryzacji powietrza, zapachowe urządzenia dezodoryzujące
nie do użytku osobistego, urządzenia oczyszczające powietrze, urządzenia do zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych, zwłaszcza
armatury do wytwarzania pary, instalacje do wentylacji i do zaopatrywania w wodę, bojlery, akumulacyjne ogrzewacze wody oraz urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, zlewozmywaki, pompy
ciepła, części do wszystkich wyżej wymienionych w klasie 11, krany
do dystrybucji schłodzonych napojów do stosowania w połączeniu
z urządzeniami do chłodzenia napojów (inne niż automaty sprzedające).

(111) 308442
(220) 2017 01 25
(210) 466596
(151) 2018 03 01
(441) 2017 06 12
(732) OPENNANO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, PL.
(540) ECCOTON
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 materiały syntetyczne do absorpcji oleju, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki
chemiczne do emalii i szkla, środki chemiczne do napowietrzania betonu, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, preparaty do uzdatniania wody, preparaty
do zmiękczania wody, woda destylowana, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, woski do czyszczenia, preparaty do wulkanizacji, woski wybielające chemikalia, preparaty do wybielania, jako
środki odbarwiające do celów przemysłowych, żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach,
plastizole, plastyfikatory, chemikalia do zapobiegania pleśni i rdzy,
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preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty
przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty chemiczne dla przemysłu, nawozy dla rolnictwa, produkty chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne do impregnowania skóry, środki chemiczne nadające wodoodporność skórom, preparaty
impregnujące spoiwa z wyjątkiem farb, spoiwa (metalurgia), spoiwa
do betonu, szkło wodne (krzemiany), tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, dodatki
chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, substancje do usuwania tapet ściennych, preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, preparaty
chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne
nadające wodoodporność tekstyliom, preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji ceramiki
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty chemiczne do celów naukowych
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne
dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
chemikalia organiczne czyszczące, środki chemiczne do czyszczenia
kominów, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, detergenty używane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne
do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, środki chemiczne do impregnacji
materiałów tekstylnych, środki chemiczne do impregnacji skóry, spoiwa impregnujące chemikalia z wyjątkiem farb, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego, kleje jako materiały klejące do celów przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, preparaty do klejenia, gruntowania, środki chemiczne do czyszczenia kominów,
preparaty chemiczne kondensacyjne, środki do konserwacji betonu
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do konserwacji gumy i kauczuku, preparaty do konserwacji murów
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwowania produktów
farmaceutycznych, krzem (Si), krzemiany, rozpuszczalniki do lakierów,
płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty do czyszczenia, chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia
do odbarwiania tłuszczów, preparaty do odklejania, środki do odklejania, środki do odklejania jako środki chemiczne do rozpuszczania skrobi, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, tworzywa sztuczne do absorpcji olei, środki do usuwania olei,
preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie
domowym, 2 pigmenty, powłoki jako farby, powłoki do krycia dachów
(farby), powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, bejce do skóry, środki antykorozyjne, utrwalacze
(lakiery), żywice naturalne w stanie surowym, barwniki, bejce, czernidła (barwinki lub farby), barwniki do drewna, bejce do drewna, oleje
do konserwacji drewna, podkłady do drewna (malowanie, lakierowanie), preparaty do konserwacji drewna, emalie (lakiery), emalie do malowania, farbki (barwniki lub farby), farby, farby bakteriobójcze, farby
gruntowe do drewna (bejce), farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, lakiery, farby ognioodporne, oleje do konserwacji drewna, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby i farby mocno rozcieńczone, farby przeciw
zanieczyszczeniom, farby wodne, koloranty, kreozot do ochrony drewna, lakiery i pokosty, preparaty zabezpieczające przed psuciem się
drewna, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do czyszczenia, preparaty do usuwania farby, środki do usuwania lakierów preparaty do mycia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, pasty do podłogi i mebli, preparaty
do zmywania pasty do podłóg, płyny antypoślizgowe do podłóg,
wosk antypoślizgowy do podłogi, preparaty do polerowania, środki
do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania rdzy, środki do konserwacji skóry (pasty),
preparaty do szorowania podłóg, ściereczki nasączane detergentami
do czyszczenia, środki do szorowania, wosk antypoślizgowy do podłóg, wosk do parkietów, wosk do podłóg, antyperspiranty (przybory
toaletowe), aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów medycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku

2811

domowego (pranie), chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe
olejki eteryczne, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja
mięty, esencje eteryczne, farby do włosów, henna (barwnik kosmetyczny), kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, korund (materiał ścierny), kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska,
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania-), ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe
potpourri, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciw potowe do stóp, mydło
dezodorujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek
jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek
terpentynowy (preparat odtłuszczający), olejek do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
olejki toaletowe, parkiety (wosk do-), płyny do czyszczenia przedniej
szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, podłogi (wosk do), preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących (przybory toaletowe), preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania,
preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty
do samoopalania (kosmetyki), preparaty do udrażniania rur, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybawiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające (krochmal), produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, pumeks, rdza (preparaty do usuwania-), roztwory
do szorowania, saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej
nielecznicze, środki do konserwacji skóry (pasty), środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania
wosku z podłóg (preparaty do szorowania), środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki wygładzające i nadające praniu połysk,
talk kosmetyczny, waciki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wosk do butów, wosk do parkietów, zestawy kosmetyków, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, 5 mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekując mydła antybakteryjne, olejki lecznicze, preparaty
chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty do kąpieli
do celów medycznych, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty przeciw pasożytnicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, szampony lecznicze, środki dezynfekujące do celów, higienicznych, środki
do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki przeciw
roztoczom, środki odstraszające owady.

(111) 308443
(220) 2017 01 23
(210) 466663
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOUR-SEASON PROTECTION
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony
(531) 26.05.06, 26.05.09, 26.05.13, 01.15.11, 01.15.13, 01.15.17,
01.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery, emalie i pokosty, środki
do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze,
ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby
stosowane w ceramice, preparaty zabezpieczające do metali, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze, zagęszczacze do farb
i barwników, żywice naturalne, smary i oleje przeciwrdzewne, barwniki do drewna, bejce do drewna, preparaty, impregnaty i oleje
do konserwacji drewna, podkłady do drewna, szpachle do drewna,
karbonyl do konserwacji drewna, kreozot do ochrony drewna, preparaty zabezpieczające przed rdzą.

(111) 308444
(220) 2017 02 15
(210) 467635
(151) 2018 03 01
(441) 2017 09 25
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ODNOWA
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej
usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane
przedpłacone karty kredytowe, karty (karty zdrapki) zasilające konto
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer
(P2P), aplikacje mobilne umożliwiające realizację internetowych
przekazów pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty
identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie
do transmisji poufnych informacji, aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane programy
telewizyjne, filmy, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwiękowe,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
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komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry
do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
oprogramowania dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów,
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line
w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla
sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków
i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym,
w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia
służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania
sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawiga-
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cji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry
do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania
treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym
telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 pośrednictwo przy zasilaniu konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu
i za pomocą telefonu, usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu
usług telekomunikacyjnych, usługi finansowe związane z przedpłaconymi kartami telefonicznymi, usługi zasilania konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej,
transakcje finansowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, usługi płatnicze świadczone
za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, transfer elektroniczny kapitału w telekomunikacyjnej
usłudze przedpłaconej, autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji mobilnych, usługi z zakresu przekazywania dyspozycji płatniczych oraz udzielania informacji bankowych
oraz finansowych o rachunkach za pośrednictwem serwisów telekomunikacyjnych, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, analizy finansowe, administrowanie
finansami, bankowość on-line, przetwarzanie płatności dotyczących
kart kredytowych, doradztwo w sprawach finansowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), usługi realizacji
internetowych przekazów pieniężnych, usługi realizacji płatności
mobilnych, usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi zarządzania finansami, telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej,
informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, usługi
płatności między użytkownikami telefonów, 38 usługi zasilania konta
telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu
przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej
i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów infor-
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macji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów
które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania
sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi
wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego., nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideo transmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, transmisja strumieniowa.

(111) 308445
(220) 2017 03 07
(210) 468545
(151) 2018 03 13
(441) 2017 07 31
(732) Equinix, Inc., Redwood City, US.
(540) PLIX
(510), (511) 9 sprzęt i oprogramowanie komputerowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do świadczenia usług chmury obliczeniowej (usługi przetwarzania poza siecią lokalną), oprogramowanie
i sprzęt komputerowy związany z usługami ciągłości działań biznesowych oraz usługi dotyczące planowania ciągłości działań biznesowych, oprogramowanie przewidujące wszelkie możliwości w życiu firmy (planowanie awaryjne), oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz danych z możliwością przeszukiwania informacji
i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku w reklamie,
części i osprzęt do uprzednio wymienionych towarów, 37 instalowanie, obsługa, aktualizowanie i naprawa infrastruktury technologii
informacyjnej, komputerów i urządzeń zewnętrznych, tworzenie,
instalowanie, obsługa, serwis i przegląd infrastruktury materialnej
i centrów danych, instalowanie, naprawa, obsługa, serwis i przegląd
kablowych systemów sieci komputerowej, tworzenie obiektów kolokacyjnych, świadczenie usług w zakresie utrzymywania, wsparcia,
instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 38 świadczenie usług centrów danych i wspólnej lokalizacji aplikacji do łączności głosowej, wideo i danych, elektroniczne przesyłanie danych, połączenia wewnętrzne, mianowicie
usługi telekomunikacyjne w celu umożliwienia wymiany ruchu
między użytkownikami różnego rodzaju sieci, usługi połączeń wza-
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jemnych banków danych, konsultacje i doradztwo dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie zdalne zarządzanie aplikacjami na rzecz osób trzecich, zarządzanie projektami
komputerowymi, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług,
mianowicie doradztwo w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo
w dziedzinie technologii do wirtualizacji dla przedsiębiorstw i firm,
usługi kolokacji komputerów, mianowicie udostępnianie urządzeń
do lokacji serwerów komputerowych za pomocą sprzętu innych osób,
usługi konserwacji, wsparcia, instalacji i konfiguracji oprogramowania i komputerów oraz systemów technologii informacyjnej, analiza
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, diagnostyka na odległość, mianowicie
zdalne monitorowanie sprzętu, oprogramowania komputerowego
i systemów technologii informacyjnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, monitorowanie i aktualizowanie systemów komputerowych, usługi ochrony antywirusowej
komputerów, usługi sieci komputerowej, usługi doradcze w zakresie
sieci komputerowych, projektowanie i rozwój sieci komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych i informatycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego, wprowadzanie rozwiązań
technologii informacyjnej, usługi ogólnego doradztwa dotyczącego
technologii informacyjnej, hosting zarządzanych stron internetowych, usługi przetwarzania poza siecią lokalną (usługi chmury obliczeniowej), usługi zarządzania chmurą obliczeniową na rzecz osób
trzecich i usługi odzyskiwania zakodowanych danych, pomoc techniczna w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, usługi inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi przechowywania komputerowego, wynajem i leasing komputerowych nośników
danych, wynajem i leasing sprzętu, urządzeń i przyrządów komputerowych, wypożyczanie i leasing oprogramowania komputerowego,
usługi wsparcia komputerowego i odzyskiwania danych utraconych
w wyniku awarii, usługi kolokacji, mianowicie udostępnianie obiektów kolokacyjnych w dziedzinie technologii informacyjnej, powielanie i duplikowanie danych z systemów komputerowych do innego
miejsca, jak również bezpieczne przechowywanie i zarządzanie powielonymi kopiami, usługi rozwoju i zarządzania centrum danych,
świadczenie usług wychodzenia z sytuacji kryzysowej i zachowania
ciągłości działania firmy na rzecz osób trzecich w dziedzinie informatyki, komputerów i sieci komputerowych, świadczenie usług komputerowych w obiektach tymczasowych lub stałych, usługi planowania
wszelkich zdarzeń dotyczących komputerów, testowanie komputerów, usługi testowania instalacji komputerowych, usługi doradcze
związane z zarządzaniem ryzykiem, usługi doradcze w zakresie technicznego zarządzania kryzysowego, usługi doradcze i konsultingowe dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 308446
(220) 2017 03 15
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 13
(732) Equinix, Inc., Redwood City, US.
(540) PLIX POLISH INTERNET EXCHANGE
(540)

(210) 468891

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.07, 24.15.13, 24.15.17, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt i oprogramowanie komputerowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do świadczenia usług chmury obliczeniowej (usługi przetwarzania poza siecią lokalną), oprogramowanie
i sprzęt komputerowy związany z usługami ciągłości działań biznesowych oraz usługami dotyczącymi planowania ciągłości działań
biznesowych, oprogramowanie przewidujące wszelkie możliwości
w życiu firmy (planowanie awaryjne), oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz danych z możliwością przeszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku w reklamie,
części i osprzęt do uprzednio wymienionych towarów, 37 instalowanie, obsługa, aktualizowanie i naprawa infrastruktury technologii
informacyjnej, komputerów i urządzeń zewnętrznych, tworzenie,
instalowanie, obsługa, serwis i przegląd infrastruktury materialnej
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i centrów danych, a mianowicie komputerów, serwerów komputerowych, urządzeń przechowywania danych komputerowych, urządzeń sieciowych, instalowanie, naprawa, obsługa, serwis i przegląd
kablowych systemów sieci komputerowej, tworzenie obiektów kolokacyjnych, świadczenie usług w zakresie utrzymywania, wsparcia,
instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, usługi doradcze
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 świadczenie usług centrów danych i wspólnej lokalizacji aplikacji do łączności
głosowej, wideo i danych, elektroniczne przesyłanie danych, połączenia wewnętrzne, mianowicie usługi telekomunikacyjne w celu
umożliwienia wymiany ruchu między użytkownikami różnego rodzaju sieci, usługi połączeń wzajemnych banków danych, konsultacje i doradztwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 usługi
komputerowe, mianowicie zdalne zarządzanie aplikacjami na rzecz
osób trzecich, zarządzanie projektami komputerowymi, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, mianowicie doradztwo
w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w dziedzinie technologii do wirtualizacji dla przedsiębiorstw i firm, usługi kolokacji komputerów, mianowicie udostępnianie urządzeń do lokacji serwerów
komputerowych za pomocą sprzętu innych osób, usługi konserwacji, wsparcia, instalacji i konfiguracji oprogramowania i komputerów oraz systemów technologii informacyjnej, analiza systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, diagnostyka na odległość, mianowicie zdalne
monitorowanie sprzętu, oprogramowania komputerowego i systemów technologii informacyjnej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego, monitorowanie i aktualizowanie
systemów komputerowych, usługi ochrony antywirusowej komputerów, usługi sieci komputerowej, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, projektowanie i rozwój sieci komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych i informatycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego, wprowadzanie rozwiązań
technologii informacyjnej, usługi ogólnego doradztwa dotyczącego
technologii informacyjnej, hosting zarządzanych stron internetowych, usługi przetwarzania poza siecią lokalną (usługi chmury obliczeniowej), usługi zarządzania chmurą obliczeniową na rzecz osób
trzecich i usługi odzyskiwania zakodowanych danych, pomoc techniczna w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, usługi inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi przechowywania komputerowego, wynajem i leasing komputerowych nośników
danych, wynajem i leasing sprzętu, urządzeń i przyrządów komputerowych, wypożyczanie i leasing oprogramowania komputerowego, świadczenie usług w zakresie utrzymywania, wsparcia, instalacji
i konfiguracji oprogramowania komputerowego, usługi wsparcia
komputerowego i odzyskiwania danych utraconych w wyniku awarii,
usługi kolokacji, mianowicie udostępnianie obiektów kolokacyjnych
w dziedzinie technologii informacyjnej, powielanie i duplikowanie
danych z systemów komputerowych do innego miejsca, jak również
bezpieczne przechowywanie i zarządzanie powielonymi kopiami,
usługi rozwoju i zarządzania centrum danych, obejmujących komputery, serwery komputerowe, urządzenia przechowywania danych
komputerowych, urządzenia sieciowe, świadczenie usług wychodzenia z sytuacji kryzysowej i zachowania ciągłości działania firmy
na rzecz osób trzecich w dziedzinie informatyki, komputerów i sieci
komputerowych, świadczenie usług komputerowych w obiektach
tymczasowych lub stałych, usługi planowania wszelkich zdarzeń dotyczących komputerów, testowanie komputerów, usługi testowania
instalacji komputerowych, usługi doradcze związane z zarządzaniem
ryzykiem w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi doradcze
w zakresie technicznego zarządzania kryzysowego, usługi doradcze
i konsultingowe dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 308447
(220) 2017 03 27
(210) 469503
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Trępnowy, PL.
(540) MASTERMAN
(510), (511) 3 detergenty, detergenty do użytku domowego, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do szorowania, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do odbarwiania,
preparaty do prania, proszki do prania, preparaty do wybielania,
preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, preparaty myjące
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do pojazdów, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalniki
do usuwania farb, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące, środki do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, środki zapachowe do samochodów,
9 ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], ochronne obuwie robocze, jednorazowe rękawiczki do użytku
laboratoryjnego, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami,
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, buty ochronne stosowane w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], kombinezony ochronne [przeciw
wypadkom lub urazom], maski ochronne, maski ochronne przed
zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski do spawania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
maski przeciwpyłowe, maski twarzowe chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, ochronna odzież termiczna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, ochronne nakrycia głowy, ochronne osłony na twarz
dla spawaczy, odblaskowe kamizelki ochronne, odzież do ochrony
przed działaniem środków chemicznych, odzież do ochrony przed
zagrożeniami biologicznymi, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, osłony ochronne na twarz dla robotników, kaski zabezpieczające, okulary ochronne, gogle ochronne, 10 jednorazowe rękawice
ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki do celów
weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych,
lateksowe rękawice medyczne, zatyczki do uszu do ochrony przed
hałasem, zatyczki do uszu, 21 gumowe rękawiczki do gospodarstwa
domowego, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze,
25 obuwie robocze, odzież robocza, okrycia robocze [kombinezony],
odzież ochronna zakładana na ubrania.

(111) 308448
(220) 2017 03 27
(210) 469585
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) GREEN PORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GREEN PORT
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kolagen do celów
medycznych, korzenie lecznicze, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lekarstwa przeciw zaparciom,
leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych,
maści do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pieluchy dla osób
cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycznych, podpaski higieniczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, preparaty witaminowe, słodycze do celów leczniczych,
soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające białko, środki uspakajające, zioła lecznicze, 16 czasopisma,
44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], fizjoterapia, hospicja, masaż, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, salony piękności, sanatoria (usługi-), usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne, usługi psychologów, usługi saun,
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu
medycznego.
(111) 308449
(220) 2017 04 20
(151) 2018 03 07
(441) 2017 08 16
(732) BARABASZ MARCIN, Olsztyn, PL.
(540) V VETLINES zdrowie z natury

(210) 470705

2815

(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, preparaty
bakteriologiczne i bakterie do celów weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, dodatki do pasz do celów leczniczych, preparaty
enzymatyczne do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla zwierząt, preparaty i kultury z mikroelementami do celów weterynaryjnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, dodatki mineralne do żywności, dodatki do pasz dla celów leczniczych,
obroże i preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt, lotony co celów
weterynaryjnych, środki do mycia i środki odstraszające dla psów, preparaty weterynaryjne i witaminowe, 31 pasza dla bydła, środki spożywcze dla bydła, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, napoje dla zwierząt domowych,
preparaty wspomagające niesienie się drobiu, pasza wzmacniająca
i odżywcza, pasza, wapno do pasz, pasza dla zwierząt tucznych, piasek
aromatyczny dla zwierząt domowych-ściółka, pokarm dla zwierząt,
pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych, produkty uboczne w procesie obróbki ziarna zbóż
na pasze dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, pokarm dla ptaków, produkty na ściółkę dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, 35 usługi z wykorzystaniem Internetu
w zakresie zgrupowania, prezentowania i zbywania na rzecz osób
trzecich oraz pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
różne towary w gabinetach lekarzy weterynarii, sklepie i hurtowni wyspecjalizowanej w sprzedaży pasz dla zwierząt oraz dodatków do pasz
do celów leczniczych i nie do celów leczniczych oraz suplementów dla
drobiu i trzody chlewnej, agencje importowe eksportowe.
(111) 308450
(220) 2017 04 25
(210) 470882
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 06
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) REFLOSTOP
(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) 308451
(220) 2017 04 25
(151) 2018 03 08
(441) 2017 08 07
(732) BOBOBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina, PL.
(540) bobobaby safe & care
(540)

(210) 470886

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.09.01, 02.09.04, 02.09.08, 02.01.30, 04.05.15, 24.17.25,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 24 kocyki, kocyki dla dzieci, koce, koce dla dzieci, pledy
dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla dzieci, bielizna
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kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci, poduszki dla dzieci, materace wierzchnie w postaci
nakładek dla niemowląt, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, tkaniny ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane,
lniane, poliestrowe, drukowane, z syntetycznych włókien, z mieszanek
włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna półsyntetycznego, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, ręczników, bielizny,
koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek
wraz z produktami finalnymi, tkaniny zbliżone do pluszowych, mieszanki tkanin, etykiety z materiału tekstylnego, tekstylne aplikacje
na tkaniny, 25 odzież dla niemowląt i dzieci, obuwie dla niemowląt
i dzieci, obuwie dla dzieci całoroczne, obuwie dziecięce tekstylne, papcie domowe dla dzieci, skarpetki dla niemowląt dzieci, skarpetki antypoślizgowe dla niemowląt i dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, czapki
czapeczki, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki niepapierowe, okrycia kąpielowe dla dzieci,
myjki kąpielowe dla niemowlaków i dzieci, w tym z materiałów tekstylnych, bawełny, 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej, sklepów, sieci sklepów różnych produktów
dla niemowląt i dzieci, w tym tekstyliów i artykułów dziecięcych oraz
towarów jak kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła
pościelowe, prześcieradła dla dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci,
ręczniki dla niemowląt i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci, poduszki dla dzieci, materace wierzchnie w postaci nakładek dla niemowląt,
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, tkaniny
ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane, lniane, poliestrowe, drukowane, z syntetycznych włókien, z mieszanek włókien, tekstylne,
syntetyczne, z włókna półsyntetycznego, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków,
szlafroków, śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produktami
finalnymi, tkanin zbliżonych do pluszowych, mieszanek tkanin, etykiet
z materiału tekstylnego, tekstylnych aplikacji na tkaniny, odzieży dla
niemowląt i dzieci, obuwia dla niemowląt i dzieci, obuwia dla dzieci
całorocznego, obuwia dziecięce tekstylnego, obuwia domowego dla
dzieci, skarpetek dla niemowląt i dzieci, skarpetek antypoślizgowych
dla niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci, czapek i czapeczek,
pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaków z materiałów
tekstylnych, śliniaków niepapierowych, okryć kąpielowych dla dzieci,
myjek kąpielowych dla niemowlaków i dzieci, między innymi z materiałów tekstylnych, bawełny, grzechotek, grzechotek do wózków
dziecięcych, karuzel do łóżeczek, zabawek do chwytania, zabawek
w formie gryzaczków, zabawek z pozytywką zabawek pluszowych,
w tym pluszowych zabawek z pozytywką, maskotek, zabawek do kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek edukacyjnych, zabawek manualnych, zabawek ruchomych, zabawek interaktywnych, urządzeń
do odtwarzania dźwięku jako zabawki, zabawek klocków, lalek, pluszowych misiów, gier edukacyjnych, mat edukacyjnych dla niemowląt, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów wymienionych wyżej
oraz za pośrednictwem sieci dystrybucji i przedstawicieli handlowych,
pośrednictwo handlowe, prezentowanie oferty handlowej w środkach
masowego przekazu, w tym w sieci Internet, dostarczanie informacji
handlowej, promocja sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem
Internetu, internetowe przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej na temat sprzedaży towarów dla dzieci, doradztwo w handlu
wymienionymi towarami, handel (oferowanie w mediach produktów)
różnymi towarami, import oraz export towarów wymienionych wyżej.

(111) 308452
(220) 2017 05 11
(210) 471502
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) MY HONEY HOME DECORATION & DESIGN BEATA
WOJCIECHOWSKA-HAŃDEREK, WOJCIECH HAŃDEREK SPÓŁKA
JAWNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Hh MY HONEY HOME
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 25.01.10, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 20 barki ruchome, bambusowe zasłony, zasłony z plecionek drewnianych, stojaki niemetalowe do beczek, meble biurowe,
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meble kuchenne, meble wypoczynkowe, meble łazienkowe, meble
dziecięce, pufy, ruchome bufety, niemetalowe stojaki do butelek, dekoracje przestawne, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych, niemetalowy osprzęt do drzwi,
niemetalowe klamki do drzwi, drzwi do mebli, dyble niemetalowe,
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, gabloty, fotele,
niemetalowe haki do zasłon, poroża zwierząt, kadzie niemetalowe, karimaty, karnisze do zasłon, osłony do kominków, komody, niemetalowe
kosze, kredensy, kształtki na ramy obrazów, kwietniki, lustra, ławy, meble metalowe, meble szkolne, ramy i ramki do obrazów, niemetalowe
kije do szczotek, pokrowce na odzież, niemetalowe stojaki na odzież,
tablice korkowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, parawany, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, półki biblioteczne,
półki magazynowe, pościel z wyjątkiem bielizny pościelowej, przewijaki, pulpity do pracy w pozycji stojącej, rolety okienne wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne z listewek, rolety papierowe, rolki do zasłon, sienniki,
stoliki pod komputer, stoły pokojowe, taborety, wieszaki na ubrania,
uchwyty do wanny niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, akcesoria dekoracyjne z wikliny, materiały z tworzyw sztucznych przeznaczone do oklejania wyrobów stolarskich,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin tapicerskich, 24 obrusy
niepapierowe, ceraty, serwety niepapierowe, ręczniki tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych i tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zazdrostki, firanki, poszewki, bielizna pościelowa, 25 szlafroki,
bielizna osobista, dzianina, fartuchy, getry, gorsety, kamizelki, koszule,
legginsy, obuwie domowe, odzież domowa, okrycia wierzchnie, piżamy, podkoszulki, swetry, szale, T-shirty, bluzy z kapturem, 35 sprzedaż
detaliczna, hurtowa i za pomocą Internetu także w sklepie internetowym: mebli, luster, ramek i ram do obrazów, wyrobów i akcesoriów
dekoracyjnych z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji
tych surowców lub z tworzyw sztucznych służące do wystroju wnętrz,
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego oraz pojemników,
grzebieni i gąbek, pędzli, materiałów do wytwarzania pędzli, sprzętu
do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych,
świecy i knotów do oświetlania, lamp, tekstyliów i wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych i biurach,
narzut na łóżka, obrusów, firanek, zasłon, ubrań, obuwia, nakryć głowy i bielizny, pidżam i szlafroków, tapet, dywanów, wykładzin i innych
materiałów podłogowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz innych artykułów dekoracyjnych z drewna, szkła i tworzywa sztucznego, doniczek do kwiatów, artykułów oświetleniowych,
pojemników z tworzywa sztucznego, kwiatów sztuczne oraz żywych,
koszy, skrzyń, obrzeż do wszelkiego typu powierzchni, trawniki, palisady, akcesoriów ogrodniczych, placów zabaw dla dzieci, serwet, pościeli, desek do prasowania, artykułów tapicerskich, luster, akcesoriów
łazienkowych, wyposażenia kuchni oraz jadalni, płytek z kamienia, zegarów, farb, akcesoriów malarskich, akcesoriów do sprzątania wnętrz
oraz ogrodów, akcesoriów do pielęgnacji roślin, akcesoriów do czyszczenia oraz zabawek, 42 prowadzenie biura projektowego w zakresie
wykańczania wnętrz, projektowania ogrodów oraz projektowania
technicznego budynków, usługi projektowania budynków w tym
elewacji, sporządzanie dokumentacji technicznej w zakresie projektowania wnętrz, budynków oraz przestrzeni mieszkalnej i użytkowej,
doradztwo w zakresie projektowania i sporządzania dokumentacji
projektowej wnętrz, ogrodów, budynków mieszkalnych, budowli oraz
przestrzeni mieszkalnej.

(111) 308453
(220) 2017 05 25
(151) 2018 02 15
(441) 2017 10 30
(732) RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DACIA DUSTER CUP
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 18.01.07, 18.01.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 472097
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(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne i części do nich, pojazdy elektryczne, 35 usługi sprzedaży pojazdów mechanicznych dla osób
trzecich, usługi reklamowe i promocyjne dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 36 usługi finansowe, usługi finansowe związane z udzielaniem kredytów, usługi z zakresu ubezpieczeń, doradztwo w zakresie finansów i ubezpieczeń, usługi z zakresu leasingu
środków transportu, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
41 organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych.

(111) 308454
(220) 2017 06 01
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) SILESIA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin, PL.
(540) Silesia Farm
(540)

(210) 472454

Kolor znaku: czarny, zielony, biały, ciemnoróżowy, granatowy
(531) 03.11.02, 26.02.01, 26.11.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kremy, emulsje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki upiększające,
środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe, kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki ujędrniające skórę, mydła, olejki eteryczne,
środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki odświeżające powietrze, środki czystości, 5 produkty farmaceutyczne, leki, preparaty
medyczne, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do celów leczniczych, produkty
i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty i artykuły
dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
dermokosmetyki, kosmetyki o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, suplementy diety
w postaci napojów bezalkoholowych do celów niemedycznych, odświeżacze powietrza, 35 usługi w zakresie prowadzenia aptek, usługi
w zakresie prowadzenie aptek internetowych, usługi sprzedaży, sprzedaż w sklepach hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy
internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż w systemie telezakupów następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki ochronne
i regeneracyjne, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kremy, emulsje, żele, balsamy,
toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu,
środki upiększające, środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe, kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki ujędrniające skórę, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, odświeżacze
powietrza, środki czystości, produkty farmaceutyczne, leki, wyroby
medyczne, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do celów leczniczych, produkty
i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty i artykuły
dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
dermokosmetyki, kosmetyki o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sani-
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tarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, suplementy diety
w postaci napojów bezalkoholowych do celów niemedycznych, sprzęt
medyczny, aparatura, urządzenia i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały chirurgiczne, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, prezerwatywy, aparaty do słuchu, artykuły do karmienia, smoczki, ściągarki do mleka, aparaty do karmienia piersią, meble i pościel do celów
medycznych, odzież medyczna, pończochy przeciwżylakowe, aparaty do masażu, inhalatory, termometry do celów medycznych, ciśnieniomierze do użytku medycznego, pojemniki do podawania leków,
odzież, obuwie, gry, zabawki, biżuteria, artykuły włókiennicze, naczynia, artykuły kuchenne, artykuły oświetleniowe, artykuły sanitarne,
akcesoria skórzane i skóropodobne, artykuły piśmienne, książki, publikacje, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, sprzęt i akcesoria
komputerowe, artykuły sportowe, artykuły spożywcze, napoje, piwo,
wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, bezmleczne
substytuty mleka jako napoje, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe,
poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw
handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, informacja
o działalności gospodarczej, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania danych i informacji o przedsiębiorstwach i o działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, analizy kosztów, usługi w zakresie badania
rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe,
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie porównywania cen, promocyjne usługi handlowe i usługi informacji handlowej dla konsumentów,
dekoracja wystaw sklepowych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz materiałów reklamowych.

(111) 308455
(220) 2017 06 05
(210) 472589
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) Viacom International Inc., Nowy Jork, US.
(540) Rycerka, Nella
(510), (511) 3 szampony, mydła, pasty do zębów, odżywki do włosów,
tusze do rzęs, cienie do powiek, pomadki do ust, błyszczyki do ust,
balsamy do ust, puder do makijażu, preparaty do usuwania makijażu,
kredki do oczu, kredki kosmetyczne, podkłady do makijażu, róż kosmetyczny, cienie kosmetyczne, korektory do makijażu, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej i ust, kosmetyki do ciała, lotony
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, dezodoranty osobiste,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, perfumy, woda kolońska, 16 druki, w tym papier listowy, notatniki z luźnymi kartkami, serie książek
beletrystycznych, książki humorystyczne, komiksy, kalkomanie, materiały piśmienne w postaci naklejek i nalepek, nieelektryczne karty
handlowe, papier do pisania, plakaty, foldery, ołówki, długopisy, kalendarze, 18 parasolki, torby na zakupy, plecaki, torby na ramię, torby
kurierskie, torebki damskie, portfele i portmonetki, torby sportowe,
torby podróżne na ubrania, tornistry szkolne, sakiewki nie z metali
szlachetnych, torby turystyczne, torby plażowe, 25 kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, stroje plażowe, paski odzieżowe, szorty,
żakiety ubraniowe, płaszcze, skarpetki, obuwie, chusty, swetry, kostiumy na helloween, kostiumy na maskarady, stroje sceniczne i kostiumy
postaci, odzież, rękawiczki, stroje gimnastyczne, nauszniki, szale, piżamy, kalesony, koszule, bielizna wchłaniająca pot, stroje narciarskie,
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spodnie, daszki osłaniające przed słońcem, szelki, kołnierzyki, bielizna,
podkoszulki, kombinezony, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, karty
do gry, gry w rzutki i strzałki, lalki, zabawki nadmuchiwane, zabawki
pluszowe, pluszowe misie, zabawki ruchome oraz akcesoria do nich,
gry automatyczne inne niż telewizyjne, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, wolnostojące urządzenia do gier elektronicznych z zastosowaniem CD-romów, gry automatyczne lub na żetony, artykuły sportowe, kije golfowe, piłki do gier, małe piłki do gier,
piłki baseballowe, piłki futbolowe, deskorolki, kije baseballowe, ozdoby choinkowe (z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy),
41 usługi rozrywkowe w formie lunaparków oraz parków rozrywki
z przejażdżkami, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów oraz widowisk rozrywkowych, produkcja filmów i audycji animowanych, usługi
studiów filmowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie
filmowych i telewizyjnych programów rozrywkowych, w tym przedstawień i widowisk na żywo, publikowanie książek, pism i periodyków,
usługi informacji o programach telewizyjnych świadczone dla zarejestrowanych grup użytkowników poprzez światową sieć komputerową,
Internet oraz bazy danych udostępniane on-line, organizowanie i prowadzenie przedstawień tanecznych, organizowanie i prowadzenie
przedstawień muzycznych, organizowanie i prowadzenie ceremonii
wręczania nagród filmowych, organizowanie i prowadzenie przedstawień komediowych, organizowanie i prowadzenie konkursów oraz
zawodów sportowych z udziałem publiczności, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie telewizyjnych
programów informacyjnych, organizowanie konkursów talentów oraz
muzycznych i telewizyjnych ceremonii wręczania nagród, organizowanie i prowadzenie pokazów mody, dostarczanie za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej informacji o imprezach rozrywkowych.

(111) 308456
(220) 2017 06 14
(210) 472975
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 11
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.
(540) SINGAPUR
(510), (511) 32 lemoniada, oranżada, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda, woda mineralna, woda gazowana, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące.
(111) 308457
(220) 2017 06 14
(210) 472976
(151) 2018 01 25
(441) 2017 09 11
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.
(540) FIVE + ONE
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki owocowe,
woda, woda mineralna, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
oranżada.
(111) 308458
(220) 2017 06 22
(210) 473265
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 30
(732) KRĘGLEWSKA-PARAB KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) bombaj masala
(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 05.07.13, 19.13.22
(510), (511) 40 lutowanie elementów elektronicznych, elektrycznych i zasilających w urządzeniach mobilnych telefonów, urządzeń
mobilnych, telefonów komórkowych, urządzeń GSM, tabletów, inteligentnych zegarków, 41 szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych,
telefonów komórkowych, urządzeń GSM, tabletów, inteligentnych
zegarków, telefonów.
(111) 308460
(220) 2017 06 23
(210) 473293
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) KRĘGLEWSKA-PARAB KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) Bombaj Masala
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 308461
(220) 2017 06 26
(210) 473345
(151) 2018 02 19
(441) 2017 09 04
(732) PROWINCJA POLSKI POŁUDNIOWEJ TOWARZYSTWA
JEZUSOWEGO, Kraków, PL.
(540) WAM
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrane nośniki dźwięku i obrazu, filmy, publikacje
w formie elektronicznej, książki audio, publikacje elektroniczne
wydawane na nośnikach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej,
16 książki, albumy, czasopisma, druki ulotne, kalendarze, afisze,
karty okolicznościowe i pocztowe, dzienniki, materiały drukowane
oraz materiały piśmienne w tym o charakterze religijnym, 41 usługi w zakresie wydawania i publikowania książek, czasopism, druków
ulotnych i tekstów nie reklamowych, usługi organizowania wystaw,
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi udostępniania w trybie on-line publikacji elektronicznych, redagowanie tekstów, usługi nagrań
dźwiękowych i muzycznych.
(111) 308462
(220) 2017 06 26
(210) 473352
(151) 2018 03 07
(441) 2017 09 04
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów, PL.
(540) NOWOŚĆ 100% natury HELIO natura Prażone Orzechy
laskowe Bez dodatku soli i tłuszczu NATURALNIE DLA ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 25.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 28.19.99, 29.01.06, 29.01.05
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 308459
(220) 2014 09 15
(151) 2018 02 27
(441) 2018 02 12
(732) KAROLAK KEVIN KA INVEST, Łódź, PL.
(540) iDoctor

(210) 473283

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czerwony, zielony,
jasnozielony, brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 05.03.11, 05.07.06, 24.03.07, 24.03.14, 26.11.02, 26.11.12,
25.01.01, 27.05.01, 24.17.05, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 orzechy laskowe prażone.
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(111) 308463
(220) 2017 06 26
(210) 473362
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) POGOTOWIE KULTURALNO SPOŁECZNE, Białystok, PL.
(540) pozdro techno.
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, 35 reklama, 41 organizowanie i prowadzenie
koncertów.
(111) 308464
(220) 2017 06 28
(210) 473482
(151) 2018 03 13
(441) 2017 09 04
(732) SZYMURA DAMIAN, SZYMURA KRYSTYNA DKS SPIRITS
SPÓŁKA CYWILNA, Żory, PL.
(540) SOHRAU
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, likiery.
(111) 308465
(220) 2017 07 03
(210) 473667
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) Scrutinizer GmbH, Kassel, DE.
(540) SCRUTINIZER
(510), (511) 9 oprogramowanie, 42 kontrola jakości, usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, usługi testowania wspomagane komputerowo, usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, testy kontroli jakości, przeprowadzanie testów
kontroli jakości, opracowywanie metod mierzenia i testowania, opracowywanie metod testowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do zarządzania jakością oprogramowania, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
opartego na wykorzystaniu sieci Web, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do tworzenia witryn internetowych, usługi doradcze
i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, usługi hostingu
oraz oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania, kontrola jakości w zakresie systemów
komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 308466
(220) 2017 07 21
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) AS 4finance, Ryga, LV.
(540) monetago.pl
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnofioletowy, fioletowy,
ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02

(210) 474434
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(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(111) 308467
(220) 2017 07 24
(210) 474471
(151) 2018 03 20
(441) 2017 10 23
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) PRZEDWIOŚNIE
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(111) 308468
(220) 2017 07 25
(210) 474561
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) XENNA
(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 do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, odczynniki biologiczne do celów medycznych,
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające., 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 308469
(220) 2017 07 25
(210) 474562
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) STOPERAN
(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 do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów medycznych, odczynniki biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające., 10 wyroby medyczne, terapeutyczne
plastry, okłady.
(111) 308470
(151) 2018 03 07

(220) 2017 07 25
(441) 2017 11 20

(210) 474633
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(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) STOPEROL
(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 do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów medycznych, odczynniki biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne
plastry, okłady.
(111) 308471
(220) 2017 07 25
(210) 474634
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) URO-GINEintima
(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 pprodukty 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 do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów medycznych, odczynniki biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne
plastry, okłady.
(111) 308472
(220) 2017 07 31
(210) 474796
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków, PL.
(540) AGENCJA NIERUCHOMOŚCI BRACIA SADURSCY
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi:
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług
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developerskich związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.

(111) 308473
(220) 2017 07 31
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) ROSIŃSKI JAKUB, Sopot, PL.
(540) DRIFTPATRIOT
(540)

(210) 474821

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), pióra i długopisy [artykuły biurowe], 18 torby szkolne [z paskiem na ramię], parasole, plecaki, przeciwsłoneczne parasole, torby
na zakupy na kółkach, torby na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, podróżne torby na ubranie, torby, 22 markizy z materiałów
tekstylnych, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, 25 odzież dla kierowców
samochodowych, czapki [nakrycia głowy], odzież, daszki [nakrycia głowy], 27 dywaniki i maty samochodowe, 28 balony, zabawki,
32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, woda [napoje],
woda mineralna [napoje], owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napoje orzeźwiające, 34 zapalniczki dla palaczy, zapałki, pudełka na zapałki, 35 rozpowszechnianie
reklam, reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz
osób trzecich następujących towarów: samochodowe rury wydechowe, samochodowe bloki cylindrów, miski olejowe samochodowe,
podnośniki samochodowe, odkurzacze samochodowe, akumulatory samochodowe, radia samochodowe, samochodowe zestawy audio, samochodowe zestawy stereo, głośniki samochodowe, anteny
samochodowe, telefony samochodowe, samochodowe urządzenia
stereofoniczne, uchwyty samochodowe do telefonów, reflektory samochodowe, lampki samochodowe do map, części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części nadwozia
pojazdów, części hamulcowe do samochodów, części konstrukcyjne
do samochodów, części wykończenia wnętrza samochodów, części
karoserii do pojazdów, fotele samochodowe, siedzenia samochodowe, koła samochodowe, łańcuchy samochodowe jazda, samochodowe bagażniki dachowe, samochodowe skrzynie biegów, przednie
szyby samochodowe, samochodowe systemy alarmowe, szyby tylne
samochodowe, podwozia samochodowe, zapalniczki samochodowe, zderzaki samochodowe, nadwozia samochodowe, maski samochodowe, zagłówki samochodowe, klaksony samochodowe, zasłony ekrany przeciwsłoneczne samochodowe, poduszki na siedzenia
samochodowe, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe ukształtowane lub dopasowane,
odzież dla kierowców samochodowych, rękawiczki samochodowe,
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje witaminizowane, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 38 przesyłanie
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wiadomości, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 wypożyczanie pojazdów, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów
podróży, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie wyścigów samochodowych, szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów samochodowych stock car, rozrywka w postaci
wyścigów samochodowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów
samochodowych, 42 projektowanie samochodów, projektowanie
samochodów wyścigowych.

(111) 308474
(220) 2017 07 31
(151) 2018 01 30
(441) 2017 09 04
(732) ROSIŃSKI JAKUB, Sopot, PL.
(540) DRIFT LIFE
(540)

(210) 474822

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), pióra i długopisy [artykuły biurowe], 18 torby szkolne [z paskiem na ramię], parasole, plecaki, przeciwsłoneczne parasole, torby
na zakupy na kółkach, torby na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, podróżne torby na ubranie, torby, 22 markizy z materiałów
tekstylnych, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, 25 odzież dla kierowców
samochodowych, czapki [nakrycia głowy], odzież, daszki [nakrycia głowy], 27 dywaniki i maty samochodowe, 28 balony, zabawki,
32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, woda [napoje],
woda mineralna [napoje], owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napoje orzeźwiające, 34 zapalniczki dla palaczy, zapałki, pudełka na zapałki, 35 rozpowszechnianie
reklam, reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz
osób trzecich następujących towarów: samochodowe rury wydechowe, samochodowe bloki cylindrów, miski olejowe samochodowe,
podnośniki samochodowe, odkurzacze samochodowe, akumulatory samochodowe, radia samochodowe, samochodowe zestawy audio, samochodowe zestawy stereo, głośniki samochodowe, anteny
samochodowe, telefony samochodowe, samochodowe urządzenia
stereofoniczne, uchwyty samochodowe do telefonów, reflektory samochodowe, lampki samochodowe do map, części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części nadwozia
pojazdów, części hamulcowe do samochodów, części konstrukcyjne
do samochodów, części wykończenia wnętrza samochodów, części
karoserii do pojazdów, fotele samochodowe, siedzenia samochodowe, koła samochodowe, łańcuchy samochodowe jazda, samochodowe bagażniki dachowe, samochodowe skrzynie biegów, przednie
szyby samochodowe, samochodowe systemy alarmowe, szyby tylne
samochodowe, podwozia samochodowe, zapalniczki samochodowe, zderzaki samochodowe, nadwozia samochodowe, maski samochodowe, zagłówki samochodowe, klaksony samochodowe, zasłony ekrany przeciwsłoneczne samochodowe, poduszki na siedzenia
samochodowe, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe ukształtowane lub dopasowane,
odzież dla kierowców samochodowych, rękawiczki samochodowe,
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje witaminizowane, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pre-
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zentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 38 przesyłanie
wiadomości, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 wypożyczanie pojazdów, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów
podróży, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie wyścigów samochodowych, szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów samochodowych stock car, rozrywka w postaci
wyścigów samochodowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów
samochodowych, 42 projektowanie samochodów, projektowanie
samochodów wyścigowych.

(111) 308475
(220) 2017 08 04
(210) 475029
(151) 2018 02 21
(441) 2017 09 18
(732) STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW RYNKU ZABAWEK
I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH FUNTECH, Biała Podlaska, PL.
(540) Fun TECH Praca. Zabawa. Nauka. Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, ciemnoszary, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami
w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania,
bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki
papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle
kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki
ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane
rozkłady, ekierki do rysowania, etykiety [owijki] na butelki z papieru
lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, figurki [statuetki] z papieru
mache, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej
[materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy,
grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe
do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka
płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne,
kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karton
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki
na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty,
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki,
klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk]
do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów, kokardy
papierowe, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki
z papieru lub kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania,
kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy,
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linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy
specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki
do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne
z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia
do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi offsetowe z materiałów
nietekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe],
odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki
czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki
węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania,
opaski papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie],
papier, papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mache,
papier nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier
przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], papier xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy]
stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania,
pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma],
pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem,
podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy,
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki
na stół papierowe, podstawki pod kufie do piwa, poduszki do stempli,
pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami [artykuły szkolne], pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki
do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne,
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki,
rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple
do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek introligatorski,
sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewniki,
tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace
do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem
do drukarek komputerowych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzy w sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwie-
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rząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński,
tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do zaklejania kopert do biura, 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, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe
do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, wycinki
histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie
z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy
nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze
[artykuły biurowe], zszywki biurowe, 28 artykuły gimnastyczne, automaty do gier wideo, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe
[artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, 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],
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], 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, 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 baseballowe, 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, smycze
do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo,
sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zaba-

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wek, 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], żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla
osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 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, dekoracja
wy/staw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 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, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, 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, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji impor-
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towo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw wyceny handlowe, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.22, 24.09.02,
24.09.05, 24.09.14
(510), (511) 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyprawki dla niemowląt, rękawiczki samochodowe, czepki kąpielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy
butów, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy
do spania, okucia metalowe do obuwia, 26 koronki, hafty, wstążki
i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
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do włosów, sztuczne włosy, 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 breloków
do kluczy, zestawy krawieckie, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), dywaniki i maty samochodowe, maty antypoślizgowe,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 29 mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, oleje i tłuszcze jadalne, mleko, produkty spożywcze pochodzenia mlecznego,
sery, jajka, 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, wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolady, czekoladki, mesli, płatki zbożowe, jogurty mrożone, 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 soki bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje
bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń, przybory dla
palaczy, zapałki, 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania rynkowe, biura pośrednictwa pracy,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, fakturowanie, fotokopiowanie, impresariat w działalności artystycznej, obróbka tekstów, kolportaż próbek,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], sprzedaż aukcyjna nieruchomości, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, telemarketing, usługi aukcyjne, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem fotokopiarek, wynajem bilbordów, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja sprzedaży,
administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, udzielenie
informacji na temat metod sprzedaży, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, usługi reklamy i marketingu, usługi sprzedaży
w sklepie wielobranżowym oraz za pośrednictwem Internetu towarów
spożywczych, wyposażenia wnętrz, narzędzi ręcznych i mechanicznych, artykułów AGD, artykułów elektronicznych, elektrycznych i budowlanych, kosmetyków, środków czystości i detergentów oraz suplementów diety, artykułów leśnych, ogrodniczych i kwiatów ciętych,
obuwia, nakryć głowy i ubrań, artykułów dla palaczy, gier, zabawek
i artykułów do zabawy, artykułów i przyrządów gimnastycznych
i sportowych, artykułów do szycia, artykułów żeglarskich, artykułów
papierniczych i przyborów szkolnych, książek, wydawnictw, przyborów do malowania i pisania, instrumentów muzycznych, broni palnej,
amunicji i pocisków, materiałów wybuchowych, sztucznych ogni, pojazdów i akcesoriów do pojazdów, metali szlachetnych i ich stopów,
wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, urządzeń, przyrządów i materiałów medycznych i leczniczych, produktów i substancji
chemicznych, przyrządów naukowych, geodezyjnych fotograficznych,
kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetycznych nośników danych, płyt kompaktowych, DVD i innych
nośników nagrań cyfrowych, mechanizmów do urządzeń uruchamianych monetami, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu
do przetwarzania danych, komputerów, programów komputerowych,
urządzeń do gaszenia ognia, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
bankowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, ciesielstwo,
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czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien,
czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, 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 telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków,
konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, konserwacja
i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie,
reperacja skór, konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia
kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii
wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy podwodne, naprawy
tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, polerowanie pojazdów, pranie
bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie
odzieży, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży,
renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem
ściernym, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tępienie szkodników,
inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne inne niż dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie
budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych,
wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów,
wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg,
wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon,
zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją,
zamiatanie dróg, 38 telekomunikacja, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 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, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie obuwia,
barwienie skór, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni,
barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin,
dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie,
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie,
garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin,
laminowanie, lutowanie, magnesowanie, młynarstwo, mrożenie żywności, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci,
obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny,
oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie metali,
oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej, przyciemnianie
okien samochodowych, recykling odpadów i śmieci, rymarstwo, satynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich,
skórnictwo, snucie osnów [krosna], sortowanie odpadów i materiałów
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], spalanie śmieci i odpadów, srebrzenie, szlifowanie, szycie odzieży na miarę, ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, ubój, usługi spawalnicze, usługi technika dentystycznego, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi
w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem, usuwanie
warstw nawierzchniowych, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody],
wędzenie żywności, wulkanizacja [obróbka materiałów], wybielanie
tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych,
wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie
maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wypychanie zwierząt [taksydermia], wyrób futer na zamówienie, wyrób kotłów, wytłaczanie owoców,
wytwarzanie energii, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 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, 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, usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 usługi prawne, usługi ochrony w związku z fizyczną ochroną
mienia rzeczowego oraz osób, agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie
towarzystwa [opieka osobista], gaszenie pożarów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona osobista, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie zgromadzeń
religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych listów, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc
przy zakładaniu kimono, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie
osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami, prowadzenie
ceremonii pogrzebowych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie skradzionych
przedmiotów, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi detektywistyczne, usługi arbitrażowe, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi kremacyjne, usługi pogrzebowe, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów
społecznościowych on-line, usługi stróży nocnych, usługi w zakresie
balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie
odzieży, wypożyczanie sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych,
wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi.
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(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 nielecznicze płukanki stomatologiczne, wybielające
żele dentystyczne, preparaty do polerowania protez dentystycznych,
roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń
sterylizacyjnych, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione
substancji medycznych, paski wybielające zęby, proszek do zębów, pasta do zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, płyny do czyszczenia zębów,
płyn do czyszczenia zębów, żele do czyszczenia zębów, środki do polerowania zębów, nielecznicze pasty do zębów, proszek do czyszczenia zębów, pasty wybielające do zębów, preparaty wybielające do zębów, kremy wybielające do zębów, środki do mycia zębów, środki
do czyszczenia zębów, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], nielecznicze środki do mycia
zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, proszek do zębów
w formie pasty, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, pasta do zębów w formie tabletek twardych, preparaty do czyszczenia zębów
przeznaczone do żucia, środki do czyszczenia zębów przeznaczone
do żucia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, pasta do zębów
w postaci stałej, w formie sypkiej, środki do czyszczenia zębów i płyny
do płukania jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, płyny
do płukania jamy ustnej, środki do higieny jamy ustnej, niemedyczne
płyny do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny jamy
ustnej, spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 5 cement stomatologiczny, stomatologiczne środki profilaktyczne, metale ukształtowane
do stomatologii, leki do celów stomatologicznych, amalgamaty do celów stomatologicznych, antybiotyki do stosowania w stomatologii, lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, stopy metali do użytku stomatologicznego, preparaty farmaceutyczne do celów
stomatologicznych, środki znieczulające do celów stomatologicznych,
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, podkłady z metali do celów stomatologicznych, kleje
do użytku stomatologicznego i dentystycznego, materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, środki dezynfekujące
do aparatury i przyrządów stomatologicznych, materiały wiążące
i podkłady do celów stomatologicznych, gips dentystyczny, ceramika
dentystyczna, żywice dentystyczne, lakier dentystyczny, kompozyty
dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, szczeliwa dentystyczne,
dentystyczne amalgamaty, dentystyczne mastyksy, surowce dentystyczne, stopy dentystyczne, mastyksy dentystyczne, dentystyczne
cementy, wosk dentystyczny, dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne materiały wiążące, dentystyczne mieszaniny odbudowujące,
dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały porcelanowe, dentystyczne cementy żywiczne, wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, amalgamaty dentystyczne
ze złota, porcelana na protezy dentystyczne, materiał na koronki dentystyczne, materiał na mostki dentystyczne, cementy dentystyczne
do wypełnień, preparaty i artykuły dentystyczne, dentystyczne materiały do odcisków, materiały dentystyczne do odcisków, kleje do protez dentystycznych, cementy do protez dentystycznych, kleje do celów dentystycznych, gips do celów dentystycznych, materiały
do protez dentystycznych, gazy do użytku dentystycznego, lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, kauczuk do celów dentystycznych, materiały dentystyczne do plombowania zębów, materiały dentystyczne do wypełniania zębów, lakiery
dentystyczne do uszczelniania zębów, środki uszczelniające do celów
dentystycznych, materiały wyściełające do celów dentystycznych, materiały utrwalające do celów dentystycznych, alginat ortodontyczny
do wycisków dentystycznych, paski do przyklejania protez dentystycznych, preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, materiały ceramiczne do wyrobu
protez dentystycznych, materiały do osadzania do celów dentystycznych, stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, stopy
metali szlachetnych do celów dentystycznych, licówki dentystyczne
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do stosowania w odbudowie zębów, materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, środki czyszczące [preparaty]
do sterylizacji narzędzi dentystycznych, płyny o działaniu ścierającym
do użytku dentystycznego, czyściki o działaniu ścierającym do użytku
dentystycznego, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, materiały ceramiczne do stosowania
w rekonstrukcji protez dentystycznych, żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, materiały do wytrawiania zębów,
preparaty do plombowania zębów, materiały do plombowania zębów,
materiał do naprawiania zębów, materiały do sztucznych zębów, lecznicze środki do czyszczenia zębów, stopy ceramiczne na korony zębowe, alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, środki
żrące do leczenia powierzchni zębów, stopy metali do celów odbudowy zębów, bandaże do jamy ustnej, leczniczy spray do jamy ustnej,
materiały do profilaktyki jamy ustnej, środki do czyszczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej,
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, przeciwdrobnoustrojowe
płyny do płukania jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], 10 fotele stomatologiczne, wiertła stomatologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, protezy stosowane w stomatologii, części protetyczne do stomatologii, kątnice do stomatologii
zachowawczej, rękawice do użytku stomatologicznego, igły do celów
stomatologicznych, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
wiertła do użytku w stomatologii, jednorazowe kątnice do stomatologii zachowawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
specjalne fotele do użytku stomatologicznego, dyski ścierające do zastosowań stomatologicznych, tarcze ścierne do celów stomatologicznych, dyski tnące do zastosowań stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, urządzenia rtg do obrazowania
stomatologicznego, urządzenia do użytku przez asystentów stomatologów, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, fotele
specjalnie przystosowane do celów stomatologicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów stomatologicznych], maski
ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, rękawice
ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, zgłębniki stomatologiczne
do użytku w leczeniu zębów, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku stomatologicznego, irygatory do jamy ustnej do stosowania
w stomatologii, fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku
stomatologicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących
do zastosowań stomatologicznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], implanty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki
dentystyczne, ekskawatory fotele stomatologiczne, wiertła stomatologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, protezy stosowane w stomatologii, części protetyczne do stomatologii, kątnice do stomatologii zachowawczej, rękawice do użytku stomatologicznego, igły
do celów stomatologicznych, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, wiertła do użytku w stomatologii, jednorazowe kątnice do stomatologii zachowawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, specjalne fotele do użytku stomatologicznego, dyski ścierające
do zastosowań stomatologicznych, tarcze ścierne do celów stomatologicznych, dyski tnące do zastosowań stomatologicznych, rękawiczki
lateksowe do celów stomatologicznych, urządzenia rtg do obrazowania stomatologicznego, urządzenia do użytku przez asystentów stomatologów, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, fotele specjalnie przystosowane do celów stomatologicznych, lampy
polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów stomatologicznych],
maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, rękawice
ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, zgłębniki stomatologiczne
do użytku w leczeniu zębów, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku stomatologicznego, irygatory do jamy ustnej do stosowania
w stomatologii, fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku
stomatologicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących
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do zastosowań stomatologicznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], implanty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki
dentystyczne, ekskawatory dentystyczne, protezy dentystyczne, implanty dentystyczne, sondy dentystyczne, podkłady dentystyczne,
prostnice dentystyczne, spektrofotometry dentystyczne, korony dentystyczne, fotele dentystyczne, wiertła dentystyczne, miazgociągi
dentystyczne, strzykawki dentystyczne, dentystyczne urządzenia
rentgenowskie, sztyfty korzeniowe dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, łyżki wyciskowe [dentystyczne], urządzenia dentystyczne równoległościowe, dentystyczne kolorniki odcieni, części
protez dentystycznych, spektrofotometry dentystyczne do ustalania
koloru protezy dentystycznej, dentystyczne wkłady koronowo-korzeniowe, urządzenia dentystyczne do frezowania, wiertła dentystyczne
do cięcia, urządzenia i przyrządy dentystyczne, dentystyczne (urządzenia i przyrządy-), przyrządy i przybory dentystyczne, strzykawki
do celów dentystycznych, lasery do celów dentystycznych, szczypce
do użytku dentystycznego, urządzenia do odlewów dentystycznych,
rurki do zastosowań dentystycznych, wiertła do wiertarek dentystycznych, dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, papierowe nakładki na tacki dentystyczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, protezy dentystyczne w postaci wkładów, lusterka ręczne
do badań dentystycznych, końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego,
urządzenia do wytwarzania protez dentystycznych, szczypce do technicznych zabiegów dentystycznych, urządzenia do dopasowywania
protez dentystycznych, urządzenia do wyświetlania obrazów dentystycznych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, urządzenia
odsysające do użytku dentystycznego, wsporniki implantów do celów
dentystycznych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, urządzenia
do powielania dentystycznych filmów rentgenowskich, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, jednorazowe końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku dentystycznego, przybory do wieszania
dentystycznych zdjęć rentgenowskich, lampy do użytku z przyrządami dentystycznymi, meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
aparatura do polimeryzacji do celów dentystycznych, urządzenia wibrujące do podgrzewania wosków dentystycznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, klipsy dentystyczne do zabezpieczania
istniejącej protezy zębowej, irygatory przyzębne do użytku w leczeniu
dentystycznym, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów
dentystycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji
jamy ustnej, przyrządy [irygatory jamy ustnej] stosowane przez dentystów do płukania dziąseł, stymulatory dziąseł w przestrzeniach międzyzębowych stosowane w leczeniu dentystycznym, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, urządzenia
kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycznych urządzeń rentgenowskich, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego
do celów dentystycznych, dentystyczne unieruchamiające podpórki
do jamy ustnej do rentgena, czepki ochronne na włosy do noszenia
przez dentystów, urządzenia do polerowania zębów do użytku przez
dentystów, elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów, ramki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, maski
ochronne na nos do użytku dentystycznego, szpilki z metali szlachetnych do użytku dentystycznego, sztyfty z materiałów szlachetnych
do użytku dentystycznego, maski ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy do użytku przy wstawianiu protez dentystycznych, przyrządy koagulacyjne wysokiej częstotliwości do celów dentystycznych, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego,
uchwyty do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, oprawki
do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, sztuczne zęby,
koronki zębowe, koronki na zęby, sztuczne części zębów, pojemniki
ochronne na zęby, klamerki [aparaty] na zęby, urządzenia do naprawy
zębów, nakładki do prostowania zębów, urządzenia do dopasowywania sztucznych zębów, przyrządy do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], protezy w postaci częściowych koron zębowych, protezy
w postaci pełnych koron zębowych, urządzenia do użytku przy wytwarzaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku w przygotowywaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku przy wstawianiu sztucznych zębów, szczoteczki międzyzębowe do użytku w leczeniu zębów,
zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowania w pro-
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stowaniu zębów, protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębiny, przyrządy endodontyczne, irygatory
jamy ustnej, piersiowe urządzenia drenażowe do usuwania cieczy
z jamy opłucnej pacjenta, uchwyty do błon rentgenowskich do użytku
w jamie ustnej, 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, artykuły do czyszczenia zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, pudełeczka do przechowywania sztucznych zębów, włosie do szczoteczek do zębów, uchwyty
na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego, pojemniki na środki do czyszczenia zębów, rozpylacze
do mycia dziąseł i zębów, szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez zębowych,
pojemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów
i nici dentystycznych, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu
wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, nici dentystyczne, nić dentystyczna, nici dentystyczne lecznicze, dozowniki nici
dentystycznej, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym.

(111) 308479
(220) 2017 08 11
(210) 475277
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 06
(732) CHUDAK URSZULA HOL-DENTAL DEPOT, Łódź, PL.
(540) HOL-DENTAL DEPOT
(510), (511) 3 nielecznicze płukanki stomatologiczne, wybielające
żele dentystyczne, preparaty do polerowania protez dentystycznych,
roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń
sterylizacyjnych, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione
substancji medycznych, paski wybielające zęby, proszek do zębów, pasta do zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, płyny do czyszczenia zębów,
płyn do czyszczenia zębów, żele do czyszczenia zębów, środki do polerowania zębów, nielecznicze pasty do zębów, proszek do czyszczenia zębów, pasty wybielające do zębów, preparaty wybielające do zębów, kremy wybielające do zębów, środki do mycia zębów, środki
do czyszczenia zębów, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], nielecznicze środki do mycia
zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, proszek do zębów
w formie pasty, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, pasta do zębów w formie tabletek twardych, preparaty do czyszczenia zębów
przeznaczone do żucia, środki do czyszczenia zębów przeznaczone
do żucia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, pasta do zębów
w postaci stałej, w formie sypkiej, środki do czyszczenia zębów i płyny
do płukania jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, płyny
do płukania jamy ustnej, środki do higieny jamy ustnej, niemedyczne
płyny do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny jamy
ustnej, spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 5 cement stomatologiczny, stomatologiczne środki profilaktyczne, metale ukształtowane
do stomatologii, leki do celów stomatologicznych, amalgamaty do celów stomatologicznych, antybiotyki do stosowania w stomatologii, lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, stopy metali do użytku stomatologicznego, preparaty farmaceutyczne do celów
stomatologicznych, środki znieczulające do celów stomatologicznych,
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, podkłady z metali do celów stomatologicznych, kleje
do użytku stomatologicznego i dentystycznego, materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, środki dezynfekujące
do aparatury i przyrządów stomatologicznych, materiały wiążące
i podkłady do celów stomatologicznych, gips dentystyczny, ceramika
dentystyczna, żywice dentystyczne, lakier dentystyczny, kompozyty
dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, szczeliwa dentystyczne,
dentystyczne amalgamaty, dentystyczne mastyksy, surowce dentystyczne, stopy dentystyczne, mastyksy dentystyczne, dentystyczne
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cementy, wosk dentystyczny, dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne materiały wiążące, dentystyczne mieszaniny odbudowujące,
dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały porcelanowe, dentystyczne cementy żywiczne, wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, amalgamaty dentystyczne
ze złota, porcelana na protezy dentystyczne, materiał na koronki dentystyczne, materiał na mostki dentystyczne, cementy dentystyczne
do wypełnień, preparaty i artykuły dentystyczne, dentystyczne materiały do odcisków, materiały dentystyczne do odcisków, kleje do protez dentystycznych, cementy do protez dentystycznych, kleje do celów dentystycznych, gips do celów dentystycznych, materiały
do protez dentystycznych, gazy do użytku dentystycznego, lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, kauczuk do celów dentystycznych, materiały dentystyczne do plombowania zębów, materiały dentystyczne do wypełniania zębów, lakiery
dentystyczne do uszczelniania zębów, środki uszczelniające do celów
dentystycznych, materiały wyściełające do celów dentystycznych, materiały utrwalające do celów dentystycznych, alginat ortodontyczny
do wycisków dentystycznych, paski do przyklejania protez dentystycznych, preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, materiały ceramiczne do wyrobu
protez dentystycznych, materiały do osadzania do celów dentystycznych, stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, stopy
metali szlachetnych do celów dentystycznych, licówki dentystyczne
do stosowania w odbudowie zębów, materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, środki czyszczące [preparaty]
do sterylizacji narzędzi dentystycznych, płyny o działaniu ścierającym
do użytku dentystycznego, czyściki o działaniu ścierającym do użytku
dentystycznego, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, materiały ceramiczne do stosowania
w rekonstrukcji protez dentystycznych, żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, materiały do wytrawiania zębów,
preparaty do plombowania zębów, materiały do plombowania zębów,
materiał do naprawiania zębów, materiały do sztucznych zębów, lecznicze środki do czyszczenia zębów, stopy ceramiczne na korony zębowe, alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, środki
żrące do leczenia powierzchni zębów, stopy metali do celów odbudowy zębów, bandaże do jamy ustnej, leczniczy spray do jamy ustnej,
materiały do profilaktyki jamy ustnej, środki do czyszczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej,
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, przeciwdrobnoustrojowe
płyny do płukania jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], 10 fotele stomatologiczne, wiertła stomatologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, protezy stosowane w stomatologii, części protetyczne do stomatologii, kątnice do stomatologii
zachowawczej, rękawice do użytku stomatologicznego, igły do celów
stomatologicznych, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
wiertła do użytku w stomatologii, jednorazowe kątnice do stomatologii zachowawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
specjalne fotele do użytku stomatologicznego, dyski ścierające do zastosowań stomatologicznych, tarcze ścierne do celów stomatologicznych, dyski tnące do zastosowań stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, urządzenia rtg do obrazowania
stomatologicznego, urządzenia do użytku przez asystentów stomatologów, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, fotele
specjalnie przystosowane do celów stomatologicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów stomatologicznych], maski
ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, rękawice
ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, zgłębniki stomatologiczne
do użytku w leczeniu zębów, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku stomatologicznego, irygatory do jamy ustnej do stosowania
w stomatologii, fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku
stomatologicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących
do zastosowań stomatologicznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], implanty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, przyrządy protetyczne do celów den-
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tystycznych, lusterka dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki
dentystyczne, ekskawatory dentystyczne, protezy dentystyczne, implanty dentystyczne, sondy dentystyczne, podkłady dentystyczne,
prostnice dentystyczne, spektrofotometry dentystyczne, korony dentystyczne, fotele dentystyczne, wiertła dentystyczne, miazgociągi
dentystyczne, strzykawki dentystyczne, dentystyczne urządzenia
rentgenowskie, sztyfty korzeniowe dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, łyżki wyciskowe [dentystyczne], urządzenia dentystyczne równoległościowe, dentystyczne kolorniki odcieni, części
protez dentystycznych, spektrofotometry dentystyczne do ustalania
koloru protezy dentystycznej, dentystyczne wkłady koronowo-korzeniowe, urządzenia dentystyczne do frezowania, wiertła dentystyczne
do cięcia, urządzenia i przyrządy dentystyczne, dentystyczne urządzenia i przyrządy, przyrządy i przybory dentystyczne, strzykawki do celów dentystycznych, lasery do celów dentystycznych, szczypce
do użytku dentystycznego, urządzenia do odlewów dentystycznych,
rurki do zastosowań dentystycznych, wiertła do wiertarek dentystycznych, dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, papierowe nakładki na tacki dentystyczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, protezy dentystyczne w postaci wkładów, lusterka ręczne
do badań dentystycznych, końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego,
urządzenia do wytwarzania protez dentystycznych, szczypce do technicznych zabiegów dentystycznych, urządzenia do dopasowywania
protez dentystycznych, urządzenia do wyświetlania obrazów dentystycznych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, urządzenia
odsysające do użytku dentystycznego, wsporniki implantów do celów
dentystycznych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, urządzenia
do powielania dentystycznych filmów rentgenowskich, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, jednorazowe końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku dentystycznego, przybory do wieszania
dentystycznych zdjęć rentgenowskich, lampy do użytku z przyrządami dentystycznymi, meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
aparatura do polimeryzacji do celów dentystycznych, urządzenia wibrujące do podgrzewania wosków dentystycznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, klipsy dentystyczne do zabezpieczania
istniejącej protezy zębowej, irygatory przyzębne do użytku w leczeniu
dentystycznym, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów
dentystycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji
jamy ustnej, przyrządy [irygatory jamy ustnej] stosowane przez dentystów do płukania dziąseł, stymulatory dziąseł w przestrzeniach międzyzębowych stosowane w leczeniu dentystycznym, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, urządzenia
kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycznych urządzeń rentgenowskich, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego
do celów dentystycznych, dentystyczne unieruchamiające podpórki
do jamy ustnej do rentgena, czepki ochronne na włosy do noszenia
przez dentystów, urządzenia do polerowania zębów do użytku przez
dentystów, elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów, ramki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, maski
ochronne na nos do użytku dentystycznego, szpilki z metali szlachetnych do użytku dentystycznego, sztyfty z materiałów szlachetnych
do użytku dentystycznego, maski ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy do użytku przy wstawianiu protez dentystycznych, przyrządy koagulacyjne wysokiej częstotliwości do celów dentystycznych, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego,
uchwyty do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, oprawki
do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, sztuczne zęby,
koronki zębowe, koronki na zęby, sztuczne części zębów, pojemniki
ochronne na zęby, klamerki [aparaty] na zęby, urządzenia do naprawy
zębów, nakładki do prostowania zębów, urządzenia do dopasowywania sztucznych zębów, przyrządy do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], protezy w postaci częściowych koron zębowych, protezy
w postaci pełnych koron zębowych, urządzenia do użytku przy wytwarzaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku w przygotowywaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku przy wstawianiu sztucznych zębów, szczoteczki międzyzębowe do użytku w leczeniu zębów,
zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu zębów, protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębiny, przyrządy endodontyczne, irygatory
jamy ustnej, piersiowe urządzenia drenażowe do usuwania cieczy
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z jamy opłucnej pacjenta, uchwyty do błon rentgenowskich do użytku
w jamie ustnej, 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, artykuły do czyszczenia zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, pudełeczka do przechowywania sztucznych zębów, włosie do szczoteczek do zębów, uchwyty
na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego, pojemniki na środki do czyszczenia zębów, rozpylacze
do mycia dziąseł i zębów, szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez zębowych,
pojemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów
i nici dentystycznych, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu
wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, nici dentystyczne, nić dentystyczna, nici dentystyczne lecznicze, dozowniki nici
dentystycznej, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym.

(111) 308480
(220) 2017 08 14
(210) 475326
(151) 2018 03 20
(441) 2017 10 30
(732) Accord Healthcare Limited,, .
(540) REVICORD
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do pielęgnacji skóry inne niż do użytku medycznego, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty i substancje do leczenia skóry, preparaty i substancje farmaceutyczne
do leczenia uszkodzenia porentgenowskiego skóry, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia zapalenia błony śluzowej jamy
ustnej.
(111) 308481
(220) 2007 02 10
(151) 2017 11 03
(441) 2007 05 14
(732) Miejski Dom Kultury, Piekary Śląskie, PL.
(540) ...na Śląsku...o Śląsku...po Śląsku
(540)

(210) 321195

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, w tym:
usługi reklamowe, w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, wynajem czasu
antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania
rynku oraz badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych pokazów mody, wystaw, giełd i targów,
organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, doradztwo
w zakresie organizowania, kierowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branży radiowo-telewizyjnej (również w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży i technologii),
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży nagrań fonograficznych i nagrań video,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert różnych usług pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z tą ofertą
oraz „kupować” te usługi na stronie internetowej dotyczącej ofert
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różnorodnych usług, produkcja reklam radiowych, 38 transmisja
programów, łączność, emisja radiowa, usługi telekomunikacyjne,
zbieranie i przesyłanie informacji, w tym przekaz satelitarny, przekaz
przez Internet, radiofonia, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video,
przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, 41 montaż
programów radiowych, usługi studia nagrań: usługi w zakresie organizowania, nagrywania i montażu programów radiowych, informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi
wydawnicze, fotograficzne, audiowizualne, usługi agencji artystycznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, kaset,
taśm, kamer wideo, radioodbiorników, edukacja, porady informacyjne w zakresie edukacji i kształcenia informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych, udostępnianie nagranych nośników obrazu
i dźwięku, usługi w zakresie opracowywania reportaży, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(111) 308482
(220) 2007 02 16
(210) 321197
(151) 2017 11 03
(441) 2007 05 14
(732) Miejski Dom Kultury, Piekary Śląskie, PL.
(540) 88,7 FM RADIO PIEKARY ...na Śląsku...o Ślasku...po Śląsku
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, w tym:
usługi reklamowe, w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, wynajem czasu
antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania
rynku oraz badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych pokazów mody, wystaw, giełd i targów,
organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, doradztwo
w zakresie organizowania, kierowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branży radiowo-telewizyjnej (również w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży i technologii),
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży nagrań fonograficznych i nagrań video,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert różnych usług pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z tą ofertą
oraz „kupować” te usługi na stronie internetowej dotyczącej ofert
różnorodnych usług, produkcja reklam radiowych, 38 transmisja
programów, łączność, emisja radiowa, usługi telekomunikacyjne,
zbieranie i przesyłanie informacji, w tym przekaz satelitarny, przekaz
przez Internet, radiofonia, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video,
przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, 41 montaż
programów radiowych, usługi studia nagrań: usługi w zakresie organizowania, nagrywania i montażu programów radiowych, informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi
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wydawnicze, fotograficzne, audiowizualne, usługi agencji artystycznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, kaset,
taśm, kamer wideo, radioodbiorników, edukacja, porady informacyjne w zakresie edukacji i kształcenia informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych, udostępnianie nagranych nośników obrazu
i dźwięku, usługi w zakresie opracowywania reportaży, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(111) 308483
(220) 2017 07 31
(210) 475355
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków, PL.
(540) ABS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi:
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług
developerskich związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.
(111) 308484
(220) 2017 08 21
(210) 475506
(151) 2018 03 20
(441) 2017 11 20
(732) EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce, PL.
(540) ROLNIK SMR PYRZYCE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy, odżywki dla roślin,
środki chemiczne dla rolnictwa, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające
do preparatów ochrony roślin, środki chemiczne do ochrony roślin
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki
do wspomagania wzrostu roślin, środki chemiczne do stosowania,
środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne adsorbujące, środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów środków przeciw pasożytom], środki
chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
5 biocydy, fungicydy, herbicydy, środki chemiczne dla leśnictwa
[herbicydy], herbicydy do użytku w rolnictwie, środki przeciw pasożytom, 31 ziarna naturalne, ziarna [zboże], ziarna [nasiona], ziarno
siewne, ziarna rolnicze do siewu, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, ziarno do żywienia zwierząt, produkty rolne (nieprzetworzone),
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta
żywe, świeże owoce, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny, rośliny naturalne (żywe naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone],
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kwiaty żywe, kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: środków ochrony roślin, biostymulatorów,
materiału siewnego, maszyn rolniczych, płodów rolnych, nawozów,
44 rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych
preparatów stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwo, projektowanie
krajobrazów, blendowanie i konfekcjonowanie nawozów.

(111) 308485
(220) 2017 08 22
(210) 475564
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Gripactive
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, 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, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 308486
(220) 2017 08 25
(210) 475796
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Jaglanex
(510), (511) 29 kotlety na bazie kaszy jaglanej.
(111) 308487
(220) 2017 08 25
(210) 475797
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Tofex
(510), (511) 29 kotlety na bazie tofu.
(111) 308488
(220) 2017 08 25
(210) 475806
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 06
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex N
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 19.13.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, 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 zioło-

Nr 7/2018

we, 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, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

(111) 308489
(220) 2017 08 28
(210) 475842
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 # CHRUPNIJ KRATKĘ CIA? CHA!
TAAAKIE OWO-COWE! CIASTECZKA Z NADZIENIEM MOCNO
OWOCOWYM WIŚNIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony,
jasnobrązowy, zielony, jasnozielony, czarny, biały, szary,
ciemnoszary
(531) 02.01.01, 05.03.14, 05.07.16, 08.01.10, 25.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyroby cukiernicze.
(111) 308490
(220) 2017 08 28
(210) 475843
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 # CHRUPNIJ KRATKĘ CIA? CHA!
TAAAKIE OWO-COWE! CIASTECZKA Z NADZIENIEM MOCNO
OWOCOWYM MORELA
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, ciemnożółty, jasnobrązowy,
ciemnoczerwony, zielony, jasnozielony, czarny, biały, szary,
ciemnoszary
(531) 08.01.10, 05.07.14, 05.03.14, 02.01.01, 26.04.02, 25.01.15,
29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyroby cukiernicze.
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(111) 308491
(220) 2017 08 28
(210) 475844
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 CHRUPNIJ KRATKĘ CIA? CHA!
TAAAKIE OWO-COWE! CIASTECZKA Z NADZIENIEM MOCNO
OWOCOWYM POMARAŃCZA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, ciemnożółty, jasnobrązowy,
ciemnoczerwony, zielony, czarny, biały, szary, ciemnoszary
(531) 02.01.01, 05.03.14, 05.07.11, 08.01.10, 25.01.15, 26.04.02,
29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyroby cukiernicze.
(111) 308492
(220) 2017 08 28
(210) 475845
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA O! WOCOWA
TRUSKAWKA WIĘCEJ OWOCOWEGO NADZIENIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, zielony,
jasnobrązowy, jasnożółty, czarny, biały, szary, ciemnoszary
(531) 02.01.01, 05.03.11, 05.07.08, 08.01.11, 25.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyroby cukiernicze.
(111) 308493
(220) 2017 08 28
(210) 475846
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA O! WOCOWA CZARNA
PORZECZKA WIĘCEJ OWOCOWEGO NADZIENIA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy,
ciemnoczerwony, zielony, jasnobrązowy, jasnożółty, czarny, biały,
szary, ciemnoszary
(531) 02.01.01, 05.03.15, 05.07.09, 08.01.11, 25.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyroby cukiernicze.
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(111) 308494
(220) 2017 08 28
(210) 475847
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA O! WOCOWA JABŁKO
Z CYNAMONEM WIĘCEJ OWOCOWEGO NADZIENIA
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnobrązowy, brązowy, jasnożółty, czarny, biały, szary,
ciemnoszary
(531) 02.01.01, 05.03.15, 05.07.13, 08.07.25, 25.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka, ciastka nadziewane, herbatniki, wyroby cukiernicze.
(111) 308495
(220) 2017 08 28
(210) 475850
(151) 2018 02 16
(441) 2017 10 30
(732) LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) leadr
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, analizy, opracowywanie,
odtwarzanie, projektowanie baz danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, hosting komputerowych baz danych, tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe
w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, usługi w zakresie
tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, informacja
o powyższych usługach.
(111) 308496
(220) 2017 08 29
(210) 475908
(151) 2018 02 21
(441) 2017 11 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) VENTURA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
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usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży 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) 308497
(220) 2017 09 04
(210) 476091
(151) 2018 02 22
(441) 2017 10 09
(732) WOJTYNIAK PATRYCJA USA REDMONSTER CALIFORNIA,
Tychy, PL.
(540) SUPLE SHOP.PL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, suplementy żywnościowe, przeciwutleniające suplementy, suplementy z siarą, mineralne suplementy diety, przeciwutleniające
suplementy diety, suplementy z wapniem, odżywcze suplementy
diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety z cynkiem, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające białko,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy witamin w postaci plastrów,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety
składające się z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się
głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, dodatki dietetyczne, dietetyczne dodatki
do żywności, napoje z dodatkami dietetycznymi, przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów,
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, produkty dietetyczne
do celów medycznych, dietetyczne napary do celów medycznych,
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cukier dietetyczny do celów medycznych, słodziki dietetyczne do celów medycznych, produkty dietetyczne dla osób chorych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 35 dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
informacji gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, handel-zarządzanie w zakresie zamówień,
kampanie marketingowe, marketing imprez i wydarzeń, marketing
internetowy, pokazy towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, produkcja
reklam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, reklama biznesowych stron internetowych, reklama
banerowa, reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama typu „płać
za kliknięcie”, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
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w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 38 udostępnianie
Internetu dla forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, obsługa chat roomów, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, 44 dopasowywanie
urządzeń ortopedycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji
masy ciała, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo
żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne,
poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie
porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi doradcze
dotyczące odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi
doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą,
usługi doradztwa żywieniowego, usługi gabinetów odchudzania,
usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi
świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie planowania
programów redukcji wagi.

(111) 308498
(220) 2017 09 06
(210) 476215
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA lip tint
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 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, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry co celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze preparaty do włosów, rzęs, brwi, paznokci, lecznicze środki
do pielęgnacji ust.
(111) 308499
(151) 2018 03 14

(220) 2017 09 06
(441) 2017 11 13

(210) 476218
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(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) 14 DAYS EFFECT NEUROPEPTYD BIO-GENETIC G3
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.07.17, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych..
(111) 308500
(220) 2017 09 06
(210) 476219
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA C-IN POWER
(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 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, 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 leczniczych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy co celów leczniczych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kąpiele lecznicze.
(111) 308501
(220) 2017 09 06
(210) 476221
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA C INFUSION
(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 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, 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 leczniczych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy co celów leczniczych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kąpiele lecznicze.
(111) 308502
(220) 2017 09 07
(210) 476241
(151) 2018 02 28
(441) 2017 10 23
(732) GLOB 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kępno, PL.
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(540) GLOB24 Firmy w zasięgu Twojej ręki
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, niebieski
(531) 01.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnienie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów, i forów internetowych.
(111) 308503
(220) 2017 09 07
(210) 476242
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) ZAWACKI TOMASZ INSEKTPOL, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) DEZYNFEKTOL B
(510), (511) 5 środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
środki dezynfekujące i antyseptyczne, środki grzybobójcze.
(111) 308504
(220) 2017 09 08
(210) 476279
(151) 2018 02 02
(441) 2017 10 16
(732) ŻABIŃSKA-LUBOWIECKA EWA VELLP PROFESSIONAL
BEAUTY EXPERT, Katowice, PL.
(540) Vellp Professional Beauty Expert
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze
i reporterskie.
(111) 308505
(220) 2017 09 08
(210) 476280
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 06
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) NAUKA WRAŻLIWA NA CERĘ
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki
do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów,
kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli,
pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej,
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skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty
lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające
odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 308506
(220) 2017 09 15
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz, PL.
(540) Ariva!
(540)

(210) 476505

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 29 wyroby i potrawy na bazie mięsa i wędlin, wyroby
i potrawy na bazie ryb, owoce i warzywa przetworzone oraz potrawy
na bazie warzyw i owoców, wyroby i potrawy na bazie ziemniaków,
wyroby i potrawy na bazie grzybów, krokiety spożywcze, wszystkie
wymienione towary w stanie schłodzonym i zamrożonym, 30 pizza,
pierogi, uszka, kluski, knedle, placki, zapiekanki, naleśniki, kanapki,
ciasta, torty, ciasto na ciasta, spody do pizzy, potrawy na bazie makaronu, paszteciki, wszystkie wymienione towary w stanie zamrożonym, lody spożywcze, desery lodowe, polewy do lodów i deserów
lodowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej: wyrobów i potraw na bazie mięsa i wędlin, wyrobów i potraw na bazie ryb, owoców
i warzyw oraz potraw na bazie warzyw i owoców, wyrobów i potraw
na bazie ziemniaków, wyrobów i potraw na bazie mąki, wyrobów
i potraw na bazie makaronu, wyrobów i potraw na bazie grzybów,
krokietów spożywczych, wszystkich wymienionych wyżej towarów
w stanie schłodzonym i zamrożonym, lodów spożywczych, deserów
lodowych, polew do lodów i deserów lodowych.
(111) 308507
(220) 2017 09 15
(210) 476516
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) KWACZYŃSKI RADOSŁAW P.P.H.U. LID-MA-R, Kraszew, PL.
(540) La Loca... by lid-ma-r
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 03.13.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
(111) 308508
(220) 2017 09 16
(210) 476528
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 13
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCAM ANTYPIANA PRO+
(510), (511) 1 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, dodatki chemiczne do nawozów,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych.
(111) 308509
(220) 2017 09 19
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.

(210) 476645
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(540) AA COLLAGEN FLEXI
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308510
(220) 2017 09 19
(210) 476646
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA CALCIUM JONO
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308511
(220) 2017 09 19
(210) 476647
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA C ENERGY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308512
(220) 2017 09 19
(210) 476648
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA TLENOWY KREM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308513
(220) 2017 09 19
(210) 476649
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BOTANICZNY KREM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
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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, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.

(111) 308514
(220) 2017 09 19
(210) 476650
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA KREM TLENOWA MASKA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308515
(220) 2017 09 19
(210) 476651
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Magic bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308516
(220) 2017 09 19
(210) 476652
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA So bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308517
(220) 2017 09 19
(210) 476653
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Bubble boom
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami

2836

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.

(111) 308518
(220) 2017 09 19
(210) 476654
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Oxygen bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308519
(220) 2017 09 19
(210) 476655
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Ooh bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308520
(220) 2017 09 19
(210) 476656
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Detox bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 308521
(220) 2017 09 19
(210) 476657
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Bubble Look
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.

(111) 308522
(220) 2017 09 19
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) CREDIT ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Credit Royal
(540)

Nr 7/2018
(210) 476683

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z niewypłacalnością [finanse], windykacja należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności
i odzysk długu, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, biura kredytowe,
zarząd powierniczy, zarządzanie portfelem, działalność finansowa,
zarządzanie powiernicze, emisja obligacji, usługi finansowe, nabycie
i przeniesienie roszczeń pieniężnych, usługi w zakresie windykacji
długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania wierzytelności, agencje ściągania wierzytelności, zarządzanie inwestycjami,
opieka nad inwestycjami, usługi finansowo-inwestycyjne, 45 usługi
prawne, doradztwo prawne, usługi wsparcia prawnego.
(111) 308523
(220) 2017 09 21
(210) 476752
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Alior Bank. Wyższa Kultura. Bank Nowości.
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane
za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji
walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe, karty
wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 36 usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, prowadzenie rachunków
bankowych, operacje bankowe, walutowe, usługi dotyczące kart
kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, usługi w zakresie
dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, informacja bankowa, usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, informacje finansowe, operacje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi kredytowe, usługi doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie programów oszczędzania, zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi maklerstwa
giełdowego, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi depozytowe,
leasing, faktoring, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
(111) 308524
(220) 2017 09 26
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) moje karty
(540)

(210) 476932

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.08
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(510), (511) 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, znaków optycznych, dane na nośnikach optycznych, publikacje elektroniczne,
urządzenia do fakturowania, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, kasy rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputerowe, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia do przetwarzania informacji, terminale obsługujące karty
płatnicze, oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników
obrotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur VAT
(rachunków uproszczonych), 36 operacje i transakcje finansowe, pośrednictwo i usługi finansowe, pośrednictwo w przyjmowaniu wpłat
na rachunki bankowe lub wypłat z rachunku bankowego, usługi
pośrednictwa finansowego, transfer elektroniczny środków finansowych, generowanie informacji elektronicznej o przyjmowanych
i przekazywanych wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe,
usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świadczone za pomocą terminali i komputerów, w tym komputerów kasowych, związane z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem
płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, energię i towary,
doładowania telefonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą,
usługi dotyczące doładowania telefonów komórkowych w systemie
przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z dokonywaniem płatności on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon.

(111) 308525
(220) 2017 09 26
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 13
(732) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) moje płatności
(540)

(540)

(531) 09.01.10, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi związane z pakowaniem i dostarczaniem prezentów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
usługi związane z rezerwacją miejsc na podróże, przewożenie osób
i towarów, usługi transportu na wycieczki związane z edukacją, rozrywką i rekreacją, usługi związane z organizowaniem wycieczek, wynajem koni, samochodów, łodzi i statków powietrznych, 41 doradztwo zawodowe, informacja i organizowanie imprez rekreacyjnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie i udostępnianie obiektów i sprzętu dla celów sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,
43 usługi rezerwacji miejsc w hotelach, restauracjach i usługi związane z zakwaterowaniem.
(111) 308527
(220) 2017 09 27
(210) 476973
(151) 2018 02 26
(441) 2017 11 06
(732) SKORULSKI DARIUSZ DEXTRIN, Bartoszyce, PL.
(540) THIS IS FOR THE PYROMANIACS www.dextrin.pl
(540)

(210) 476938

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 9 automaty do sprzedaży, czytniki, czytniki kodów
kreskowych, znaków optycznych, dane na nośnikach optycznych,
dystrybutory automatyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia
do fakturowania, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy,
karty magnetyczne kodowane, kasy rejestrujące, pamięci komputerowe, programy komputerowe, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, maszyny księgujące, liczące, sumujące, modemy, urządzenia
do przetwarzania informacji, terminale obsługujące karty płatnicze,
oprogramowanie w zakresie identyfikacji uczestników obrotu handlowego, obsługi sprzedaży i wystawiania faktur VAT (rachunków
uproszczonych), 36 operacje i transakcje finansowe, pośrednictwo
i usługi finansowe, pośrednictwo w przyjmowaniu wpłat na rachunki
bankowe lub wypłat z rachunku bankowego, usługi pośrednictwa
finansowego, transfer elektroniczny środków finansowych, generowanie informacji elektronicznej o przyjmowanych i przekazywanych
wpłatach pieniężnych, operacje rozrachunkowe, usługi świadczone przez agencje inkasa, usługi finansowe świadczone za pomocą
terminali i komputerów, w tym komputerów kasowych, związane
z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem płatności dokonywanych z dołu i z góry za usługi, energię i towary, doładowania
telefonów komórkowych, spłaty ratalne, usługi ściągania należności
za czynsz, wykonywanie i pośrednictwo w realizowaniu przekazów
pieniężnych w obrocie krajowym i za zagranicą, usługi dotyczące
doładowania telefonów komórkowych w systemie przedpłaty (pre-paid) i opartych o kod, usługi związane z dokonywaniem płatności
on-line za czynsz, prąd, gaz, wodę, telefon.
(111) 308526
(220) 2017 09 27
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, PL.
(540) Prezentmarzeń
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(210) 476972

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.01.07, 27.05.01, 29.01.12, 23.03.25
(510), (511) 13 ognie sztuczne, pirotechnika (wyroby), petardy.
(111) 308528
(220) 2017 09 27
(210) 476978
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BFPconceptLab biznes finanse prawo
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych
i ekonomicznych, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania
opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca
na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości.
(111) 308529
(220) 2017 09 27
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) FUNDACJA KLUBU RONINA, Warszawa, PL.
(540) onas:

(210) 476983
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(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.01.01, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, badania
marketingowe, badania rynku, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
publikowanie danych i ich systematyzacja do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi w zakresie reklamy bilbordowej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama prasowa, telewizyjna i radiowa, dystrybucja materiałów
reklamowych, 36 usługi w zakresie organizowania zbiórki funduszy
na cele charytatywne, planowanie i nadzorowanie funduszy na cele
charytatywne, 41 usługi edukacyjne, porady i usługi informacyjne
w zakresie edukacji lub kształcenia, komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne online organizowanie i obsługa kongresów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych
i koncertów, wystawianie spektakli na żywo, organizacja wystaw
z dziedziny edukacji lub kultury, publikowanie książek i broszur, organizowanie imprez charytatywnych, 42 usługi w zakresie tworzenia
i utrzymywania stron internetowych, prowadzenie portali internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, 45 organizowanie zgromadzeń, usługi w zakresie badań prawnych.
(111) 308530
(220) 2017 09 27
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 30
(732) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) PCB
(540)

(210) 476986

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, cegła ceramiczna, niemetalowe konstrukcje budowlane, budowlane płyty niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe pokrycia
dachowe, tynki, gładzie tynkarskie, stiuki, sztukaterie, płyty gipsowo-kartonowe, niemetalowe okładziny ścienne i podłogowe, kruszywa, marmur, okładziny, ściany, kostki, listwy dekoracyjne, ceramika
budowlana, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, doradztwo budowlane, 40 wytwarzanie i obróbka ceramiki budowlanej.
(111) 308531
(220) 2017 09 28
(210) 477027
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 27
(732) VIRTU MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, PL.
(540) Helenka Kuchnia babci Helenki
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, czerwony
(531) 02.03.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.14, 26.05.18, 27.05.01,
29.01.13, 09.01.10
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(510), (511) 30 dania gotowe wstępnie przetworzone, wymagające
obróbki termicznej w postaci pizzy, zapiekanek i dań zawierających
makaron, dania gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki,
paszteciki, pierogi, pierożki, naleśniki, kopytka, kluski, kluski ziemniaczane, kluski na parze, kluski z owocami, pierogi z owocami, pierogi
z mięsem, warzywami, kapustą, grzybami, pierogi z serem.

(111) 308532
(220) 2017 09 28
(210) 477030
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) GOLAT ALEKSANDRA OPEN DESIGN SERVICE, Kamionki, PL.
(540) PLANB
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu, w szczególności arkusze blachy, konstrukcje metalowe, obudowy do kominków, metalowe płytki ścienne, płyty meblowe, przenośne konstrukcje metalowe,
metalowe materiały budowlane w szczególności przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, rurki metalowe, dachowe
rynny, drzwi metalowe, dzwony i dzwonki, etykiety metalowe, gałki
metalowe, gzymsy, haki, klamki, kłódki, kosze, kraty, liny, łańcuchy,
kołatki do drzwi, okiennice, okucia, pudełka z metali nieszlachetnych,
szyldy metalowe, rury metalowe, sejfy, drobne wyroby metalowe,
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 11 urządzenia do oświetlania, oprawy oświetleniowe i urządzenia oświetleniowe, lampy, ceramika łazienkowa, ozdoby oświetleniowe, 16 dekoracje z papieru, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, papier, karton
w arkuszach i wyroby z tych materiałów, w szczególności torby i worki do pakowania i zawijania, bielizna stołowa, chorągiewki, girlandy,
kalendarze, karty, materiały do rysowania, matryce, obrazy i zdjęcia,
podkładki na biurka, pudełka, tablice, fotografie, 18 imitacje skórzane
i skórzane towary z tych materiałów zawarte w tej klasie w szczególności, kosze, kosmetyczki, pudełka, etui, etykiety, torebki, torby, portfele,
paski, wyprawione skóry zwierzęce, bagaże podróżne i ręczne, parasole, parasole i laski, baty, uprzęże i wyroby siodlarskie, wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble na wymiar, lustra, ramy do obrazów, wieszaki
meblowe, parawany, płyty dekoracyjne, karnisze do zasłon, wyroby
stolarskie meblowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, towary meblowe, elementy meblowe i dekoracyjne
z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych
materiałów lub z tworzyw sztucznych, drobne wyroby niemetalowe
w szczególności lustra, ramki obrazów, szafki, wieszaki meblowe, karnisze do zasłon, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, elementy meblowe metalowe, dekoracje wiszące, 21 urządzenia i pojemniki do użytku domowego i kuchennego, szkło surowe lub częściowo
obrobione (z wyjątkiem szkła budowlanego), wyroby ze szkła, porcelany i glinu, nie ujęte w innych klasach, osłony na doniczki nie z papieru,
doniczki na rośliny, ozdoby szklane, ozdoby ceramiczne, 24 tekstylia
do dekoracji wnętrz, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin,
materiały na tkaniny dekoracyjne jako elementy wystroju wnętrz,
27 dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione,
dekoracje ścienne (nietekstylne), 42 usługi w zakresie projektowania
wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie wnętrz budynków,
wnętrz biurowych, domowych, hoteli, pomieszczeń użytkowych, dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
(111) 308533
(220) 2017 09 29
(210) 477036
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) MAYLANE POLSKA ENTERTAINMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PIANO ROUGE Restaurant Bar Live Music
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 11.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
przygotowywanie i podawanie napojów, usługi gastronomiczne.
(111) 308534
(220) 2017 09 29
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Hepalinn Total
(540)

(210) 477044

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło
migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.
(111) 308535
(151) 2018 03 15

(220) 2017 09 29
(441) 2017 11 13

(210) 477045
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(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Dach Numer Jeden
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308536
(220) 2017 09 29
(210) 477048
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) GRABCZAN JACEK TELE MAGIC, Warszawa, PL.
(540) BELINE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akcesoria do telefonów komórkowych, przewody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe do telefonów, ładowarki,
baterie, akumulatory, przewody elektryczne, przewody telekomunikacyjne, przyłącza, zasilacze, głośniki, telefony, futerały na telefony
komórkowe, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub imitacji skóry, skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, pokrowce na smartfony, futerały telefony komórkowe, pokrowce ochronne na telefony ze szkła, pokrowce ochronne na telefony
z tworzywa sztucznego, 35 sprzedaż wymienionych niżej towarów:
akcesoria do telefonów komórkowych, przewody i słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe do telefonów, ładowarki, baterie,
akumulatory, przewody elektryczne, przewody telekomunikacyjne,
przyłącza, zasilacze, głośniki, telefony, futerały na telefony komórkowe, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry,
skórzane etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, pokrowce
na smartfony, futerały telefony komórkowe, pokrowce ochronne
na telefony ze szkła, pokrowce ochronne na telefony z tworzywa
sztucznego.
(111) 308537
(220) 2017 09 29
(210) 477052
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tuchów, PL.
(540) WIMED
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 barierki metalowe, balustrady metalowe, poręcze metalowe, metalowe poręcze ochronne, osłony z metalu, pachołki z metalu, łańcuchy metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, prefabrykowane
konstrukcje metalowe, dzielniki przestrzeni [konstrukcje] metalowe,
przenośne konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje
budowlane, szkieletowe konstrukcje metalowe, platformy budowlane
[konstrukcje] z metalu, modułowe przenośne konstrukcje budowlane
[metalowe], stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, podpory metalowe, słupy i słupki metalowe, metalowe słupy reklamowe, ogłoszeniowe, informacyjne, słupy metalowe do wieszania afiszy, słupy metalowe
do linii przesyłowych, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy podporowe metalowe, metalowe słupy i słupki ogrodzeniowe, bramy i furtki
metalowe, okna metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, drzwi metalowe, framugi drzwi metalowe, metalowe, strukturalne ramy budowlane, ogrodzenia metalowe, platformy z metalu, schody z metalu,
drabiny metalowe, kraty metalowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, uchwyty z metalu, me-
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talowe tablice na znaki, nieświecące znaki metalowe, znaki (nieświetlne i niemechaniczne) metalowe, znaki drogowe nieświecące,
niemechaniczne, metalowe, znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne, nieświecące], metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane], tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, metalowe tablice drogowe [nieświecące, niemechaniczne], metalowe
pokrycia drogowe, metalowe progi drogowe do spowalniania ruchu,
pachołki drogowe (metalowe, nieświecące i niemechaniczne), metalowe progi drogowe [przenośne] do spowalniania ruchu, drogowskazy
metalowe, materiały metalowe stosowane w drogownictwie, rampy
metalowe do sterowania ruchem drogowym, barierki bezpieczeństwa
na drogach metalowe, szkielety konstrukcyjne metalowe, modułowe,
prefabrykowane, metalowe szkielety konstrukcji, cokoły (metalowe)
[konstrukcje], metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, bariery
metalowe drogowe, mosty [konstrukcje] z metalu, wsporniki metalowe, metalowe gniazda kotwowe na słupy, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, łańcuchy kotwowe z metalu, płyty
kotwowe z metalu, rury metalowe, nakrętki [drobnica metalowa],
ukształtowane części metalowe, śruby metalowe, metalowe nakrętki,
gwoździe metalowe, metalowe wkręty dociskowe, nity metalowe, złącza metalowe do szyn, metalowe złącza rurowe, kształtowniki metalowe, płyty metalowe, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, druty
metalowe, liny metalowe, klamki metalowe do okien, klamki do drzwi
metalowe, zamki metalowe, metalowe zasuwy do bram, zawiasy metalowe, metalowe klucze, szyldy metalowe, osłony z metalu, wiaty
z metalu, 7 mechaniczne systemy parkingowe, 9 pachołki drogowe,
mechaniczne znaki drogowe, świecące znaki drogowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, niemetalowe panele informacji
o ruchu drogowym [znaki świetlne], niemetalowe panele informacji
o ruchu drogowym [mechaniczne], znaki świetlne, znaki podświetlone, znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane od tyłu, świetlne
tablice znaków, podświetlone reklamy, elektroniczne wyświetlacze
reklam, podświetlone tablice ogłoszeń, mechaniczne podświetlane
szyldy, podświetlane znaki reklamowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych,
ostrzegawcze światła drogowe, drogowe latarnie ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe [sygnały świetlne],
świetlne znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], świetlne znaki
nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, ostrzegawcze belki świetlne do pojazdów [sygnały świetlne], race do sygnalizacji
drogowej, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [mechaniczne],
urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektroniczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektryczne], urządzenia
i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne], elektryczne urządzenia
do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia do kontroli
ruchu drogowego, urządzenia do kontroli ruchu drogowego [oświetlenie], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [świecące], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [mechaniczne], przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu
drogowego, 19 balustrady niemetalowe, bariery, niemetalowe, przenośne bariery drogowe, niemetalowe, poręcze niemetalowe, osłony
niemetalowe, osłony do drzew niemetalowe jako konstrukcje, osłony
kanałów z materiałów niemetalowych, konstrukcje samonośne niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, segmentowe konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, postumenty niemetalowe [konstrukcje], podstawy niemetalowe jako
konstrukcje, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], mosty [konstrukcje] inne niż z metalu, niemetalowe słupy, słupki z materiałów niemetalowych, pachołki drogowe (montowane na stałe, niemetalowe, nieświecące i niemechaniczne), bramy niemetalowe, drzwi
niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, ramy do znaków niemetalowe, przestrzenne ramy, nie z metalu, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, stojaki niemetalowe na znaki drogowe, znaki
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, przenośne znaki drogowe [nieodblaskowe, niemechaniczne, niemetalowe], wiaty
niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, tablice
ogłoszeń (parkany niemetalowe), niemetalowe tablice z informacjami
o ruchu drogowym [nieświecące, niemechaniczne], modułowe tablice
sygnalizacyjne z materiałów niemetalowych [nieświecące, niemechaniczne], drogowe nawierzchnie niemetalowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, drogowe bariery ochronne z drewna, drogowe
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bariery ochronne z betonu, drogowe bariery ochronne z tworzyw
sztucznych, niemetalowe progi zwalniające do spowalniania ruchu
drogowego, urządzenia wskazujące kierunek ruchu drogowego [niemetalowe, niemechaniczne, nieświecące], niemetalowe progi zwalniające [przenośne] do spowalniania ruchu drogowego, nawierzchnie
drogowe na bazie smoły epoksydowej, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, parkany ogłoszeniowe [konstrukcje niemetalowe], słupy ogłoszeniowe na plakaty [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, kolumny reklamowe [konstrukcje nie z metalu], drogowskazy
niemetalowe, drogi z niemetalowych materiałów, niemetalowe materiały do naprawy dróg, materiały do pokryć nawierzchni drogowych,
barierki, niemetalowe, do kontroli pieszych w ruchu drogowym, ogrodzenia niemetalowe, rury niemetalowe, 28 urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży
stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: barierki metalowe, balustrady metalowe, poręcze metalowe, metalowe
poręcze ochronne, osłony z metalu, pachołki z metalu, łańcuchy metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, prefabrykowane konstrukcje metalowe, dzielniki przestrzeni [konstrukcje] metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane,
szkieletowe konstrukcje metalowe, platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, podpory metalowe, słupy
i słupki metalowe, metalowe słupy reklamowe, ogłoszeniowe, informacyjne, słupy metalowe do wieszania afiszy, słupy metalowe do linii
przesyłowych, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy podporowe metalowe, metalowe słupy i słupki ogrodzeniowe, bramy i furtki metalowe, okna metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, drzwi metalowe,
framugi drzwi metalowe, metalowe, strukturalne ramy budowlane,
ogrodzenia metalowe, platformy z metalu, schody z metalu, drabiny
metalowe, kraty metalowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, uchwyty z metalu, metalowe
tablice na znaki, nieświecące znaki metalowe, znaki (nieświetlne i niemechaniczne) metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne, nieświecące], metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane], tablice
sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, metalowe
tablice drogowe [nieświecące, niemechaniczne], metalowe pokrycia
drogowe, metalowe progi drogowe do spowalniania ruchu, pachołki
drogowe (metalowe, nieświecące i niemechaniczne), metalowe progi
drogowe [przenośne] do spowalniania ruchu, drogowskazy metalowe,
materiały metalowe stosowane w drogownictwie, rampy metalowe
do sterowania ruchem drogowym, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, szkielety konstrukcyjne metalowe, modułowe, prefabrykowane, metalowe szkielety konstrukcji, cokoły (metalowe) [konstrukcje], metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, bariery
metalowe drogowe, mosty [konstrukcje] z metalu, wsporniki metalowe, metalowe gniazda kotwowe na słupy, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, łańcuchy kotwowe z metalu, płyty
kotwowe z metalu, rury metalowe, nakrętki [drobnica metalowa],
ukształtowane części metalowe, śruby metalowe, metalowe nakrętki,
gwoździe metalowe, metalowe wkręty dociskowe, nity metalowe, złącza metalowe do szyn, metalowe złącza rurowe, kształtowniki metalowe, płyty metalowe, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, druty
metalowe, liny metalowe, klamki metalowe do okien, klamki do drzwi
metalowe, zamki metalowe, metalowe zasuwy do bram, zawiasy metalowe, metalowe klucze, szyldy metalowe, osłony z metalu, wiaty
z metalu, mechaniczne systemy parkingowe, pachołki drogowe, mechaniczne znaki drogowe, świecące znaki drogowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym [znaki świetlne], niemetalowe panele informacji
o ruchu drogowym [mechaniczne], znaki świetlne, znaki podświetlone, znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane od tyłu, świetlne
tablice znaków, podświetlone reklamy, elektroniczne wyświetlacze
reklam, podświetlone tablice ogłoszeń, mechaniczne podświetlane
szyldy, podświetlane znaki reklamowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych,
ostrzegawcze światła drogowe, drogowe latarnie ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe [sygnały świetlne],
świetlne znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], świetlne znaki
nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, ostrzegawcze belki świetlne do pojazdów [sygnały świetlne], race do sygnalizacji
drogowej, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiega-
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nia wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [mechaniczne],
urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektroniczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektryczne], urządzenia
i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne], elektryczne urządzenia
do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia do kontroli
ruchu drogowego, urządzenia do kontroli ruchu drogowego [oświetlenie], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [świecące], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [mechaniczne], przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu
drogowego, balustrady niemetalowe, bariery, niemetalowe, przenośne bariery drogowe, niemetalowe, poręcze niemetalowe, osłony
niemetalowe, osłony do drzew niemetalowe [konstrukcje], osłony
kanałów z materiałów niemetalowych, konstrukcje samonośne niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, segmentowe konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe,
postumenty niemetalowe [konstrukcje], podstawy niemetalowe
[konstrukcje], kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], mosty [konstrukcje] inne niż z metalu, niemetalowe słupy, słupki z materiałów niemetalowych, pachołki drogowe (montowane na stałe, niemetalowe, nieświecące i niemechaniczne), bramy niemetalowe, drzwi
niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, ramy do znaków niemetalowe, przestrzenne ramy, nie z metalu, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, stojaki niemetalowe na znaki drogowe, znaki
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, przenośne znaki drogowe [nieodblaskowe, niemechaniczne, niemetalowe], wiaty
niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, tablice
ogłoszeń (parkany niemetalowe), niemetalowe tablice z informacjami
o ruchu drogowym [nieświecące, niemechaniczne], modułowe tablice
sygnalizacyjne z materiałów niemetalowych [nieświecące, niemechaniczne], drogowe nawierzchnie niemetalowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, drogowe bariery ochronne z drewna, drogowe
bariery ochronne z betonu, drogowe bariery ochronne z tworzyw
sztucznych, niemetalowe progi zwalniające do spowalniania ruchu
drogowego, urządzenia wskazujące kierunek ruchu drogowego [niemetalowe, niemechaniczne, nieświecące], niemetalowe progi zwalniające [przenośne] do spowalniania ruchu drogowego, nawierzchnie
drogowe na bazie smoły epoksydowej, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, parkany ogłoszeniowe [konstrukcje niemetalowe], słupy ogłoszeniowe na plakaty [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, kolumny reklamowe [konstrukcje nie z metalu], drogowskazy
niemetalowe, drogi z niemetalowych materiałów, niemetalowe materiały do naprawy dróg, materiały do pokryć nawierzchni drogowych,
barierki, niemetalowe, do kontroli pieszych w ruchu drogowym, ogrodzenia niemetalowe, rury niemetalowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 37 budowa dróg, autostrad, chodników, mostów, estakad, kładek, uszczelnianie dróg, budowa fundamentów dróg, budowanie
dróg szynowych, układanie nawierzchni drogowych, budowa podkładów pod drogi, rozbieranie dróg, sprzątanie i mycie dróg, konserwacja
dróg, znakowanie poziome i pionowe dróg, budowa systemów odwadniających, budowa tuneli, usługi budowlane, naprawcze roboty
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradztwa budowlanego, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, budowa terenów sportowych,
inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów wiejskich, inżynieria
wodno-lądowa w zakresie terenów rolniczych, przygotowywanie terenu pod budowę, budowa linii kolejowych, nadzór budowlany, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany w zakresie
projektów inżynierii wodno-lądowej, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, budowa mostów,
wiaduktów, estakad, kładek, usuwanie śniegu i lodu z dróg i chodników, czyszczenie pojazdów, remont nieruchomości, nadzór nad remontami budynków, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie terenów
miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie i czyszczenie
budynków i terenów przemysłowych, mycie pojazdów, naprawy mechanicznych systemów parkingowych, serwisowanie mechanicznych
urządzeń parkingowych, montaż mechanicznych systemów parkingowych, konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych
systemów parkingowych, naprawy urządzeń do ćwiczeń fizycznych,
serwisowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, konserwacja urządzeń do ćwiczeń fizycznych,
42 miernictwo drogowe, pomiary gruntów i dróg, planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami,
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projektowanie budowlane, inżynieria wodno-lądowa, usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, inżynieria (prace inżynieryjne), badania techniczne, naprawy urządzeń do ćwiczeń fizycznych,
serwisowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, konserwacja urządzeń do ćwiczeń fizycznych,
projektowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, doradztwo techniczne w zakresie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, projektowanie siłowni
plenerowych, projektowanie parkour parków, usługi architektoniczne
dotyczące zagospodarowania terenu.

(111) 308538
(220) 2017 09 29
(210) 477053
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tuchów, PL.
(540) wimed
(510), (511) 7 mechaniczne systemy parkingowe, 9 pachołki drogowe, mechaniczne znaki drogowe, świecące znaki drogowe, tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym (znaki świetlne), niemetalowe panele
informacji o ruchu drogowym (mechaniczne), znaki świetlne, znaki
podświetlone, znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane
od tyłu, świetlne tablice znaków, podświetlone reklamy, elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlone tablice ogłoszeń, mechaniczne podświetlane szyldy, podświetlane znaki reklamowe, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, drogowe światła sygnalizacyjne (urządzenia sygnalizacyjne), podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych, ostrzegawcze światła drogowe, drogowe latarnie
ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe
(sygnały świetlne), świetlne znaki sygnalizacyjne (sprzęt bezpieczeństwa), świetlne znaki nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub
ostrzegawcze, ostrzegawcze belki świetlne do pojazdów (sygnały
świetlne), race do sygnalizacji drogowej, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem
drogowym (mechaniczne), urządzenia do sterowania ruchem drogowym (elektroniczne), urządzenia do sterowania ruchem drogowym
(elektryczne), urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym (znaki świetlne), elektryczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, urządzenia
do kontroli ruchu drogowego (oświetlenie), urządzenia do kontroli
ruchu drogowego (świecące), urządzenia do kontroli ruchu drogowego (mechaniczne), przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu drogowego, 28 urządzenia
do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: barierki metalowe, balustrady metalowe, poręcze metalowe, metalowe poręcze ochronne, osłony z metalu, pachołki z metalu, łańcuchy metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe,
konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, prefabrykowane konstrukcje metalowe, dzielniki przestrzeni [konstrukcje]
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne
konstrukcje budowlane, szkieletowe konstrukcje metalowe, platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, podpory metalowe, słupy i słupki metalowe, metalowe słupy
reklamowe, ogłoszeniowe, informacyjne, słupy metalowe do wieszania afiszy, słupy metalowe do linii przesyłowych, słupy ogłoszeniowe
metalowe, słupy podporowe metalowe, metalowe słupy i słupki
ogrodzeniowe, bramy i furtki metalowe, okna metalowe, ościeżnice
drzwiowe metalowe, drzwi metalowe, framugi drzwi metalowe, metalowe, strukturalne ramy budowlane, ogrodzenia metalowe, platformy z metalu, schody z metalu, drabiny metalowe, kraty metalowe,
metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe
do łączenia rur, uchwyty z metalu, metalowe tablice na znaki, nieświecące znaki metalowe, znaki (nieświetlne i niemechaniczne) metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe,
znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne, nieświecące], metalowe
tablice reklamowe [niepodświetlane], tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, metalowe tablice drogowe
[nieświecące, niemechaniczne], metalowe pokrycia drogowe, metalowe progi drogowe do spowalniania ruchu, pachołki drogowe (metalowe, nieświecące i niemechaniczne), metalowe progi drogowe
[przenośne] do spowalniania ruchu, drogowskazy metalowe, mate-
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riały metalowe stosowane w drogownictwie, rampy metalowe
do sterowania ruchem drogowym, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, szkielety konstrukcyjne metalowe, modułowe, prefabrykowane, metalowe szkielety konstrukcji, cokoły (metalowe)
[konstrukcje], metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, bariery metalowe drogowe, mosty [konstrukcje] z metalu, wsporniki metalowe, metalowe gniazda kotwowe na słupy, kołnierze kotwowe
z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, łańcuchy kotwowe z metalu,
płyty kotwowe z metalu, rury metalowe, nakrętki [drobnica metalowa], ukształtowane części metalowe, śruby metalowe, metalowe nakrętki, gwoździe metalowe, metalowe wkręty dociskowe, nity metalowe, złącza metalowe do szyn, metalowe złącza rurowe,
kształtowniki metalowe, płyty metalowe, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, druty metalowe, liny metalowe, klamki metalowe do okien, klamki do drzwi metalowe, zamki metalowe, metalowe
zasuwy do bram, zawiasy metalowe, metalowe klucze, szyldy metalowe, osłony z metalu, wiaty z metalu, mechaniczne systemy parkingowe, pachołki drogowe, mechaniczne znaki drogowe, świecące
znaki drogowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym [znaki świetlne],
niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym [mechaniczne],
znaki świetlne, znaki podświetlone, znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane od tyłu, świetlne tablice znaków, podświetlone reklamy, elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlone tablice
ogłoszeń, mechaniczne podświetlane szyldy, podświetlane znaki reklamowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, drogowe światła
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjnej, podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych, ostrzegawcze światła
drogowe, drogowe latarnie ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe [sygnały świetlne], świetlne znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], świetlne znaki nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, ostrzegawcze belki świetlne
do pojazdów [sygnały świetlne], race do sygnalizacji drogowej, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [mechaniczne], urządzenia
do sterowania ruchem drogowym [elektroniczne], urządzenia
do sterowania ruchem drogowym [elektryczne], urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne], elektryczne urządzenia
do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia do kontroli
ruchu drogowego, urządzenia do kontroli ruchu drogowego [oświetlenie], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [świecącej, urządzenia do kontroli ruchu drogowego [mechaniczne], przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu
drogowego, balustrady niemetalowe, bariery, niemetalowe, przenośne bariery drogowe, niemetalowe, poręcze niemetalowe, osłony
niemetalowe, osłony do drzew niemetalowe [konstrukcje], osłony
kanałów z materiałów niemetalowych, konstrukcje samonośne niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, segmentowe konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe,
postumenty niemetalowe [konstrukcje], podstawy niemetalowe
[konstrukcje], kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
mosty [konstrukcje] inne niż z metalu, niemetalowe słupy, słupki
z materiałów niemetalowych, pachołki drogowe (montowane na stałe, niemetalowe, nieświecące i niemechaniczne), bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, ramy do znaków niemetalowe, przestrzenne ramy, nie z metalu, znaki nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, stojaki niemetalowe na znaki drogowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
przenośne znaki drogowe [nieodblaskowe, niemechaniczne, niemetalowe], wiaty niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, tablice ogłoszeń (parkany niemetalowe), niemetalowe tablice z informacjami o ruchu drogowym [nieświecące,
niemechaniczne], modułowe tablice sygnalizacyjne z materiałów
niemetalowych [nieświecące, niemechaniczne], drogowe nawierzchnie niemetalowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, drogowe
bariery ochronne z drewna, drogowe bariery ochronne z betonu,
drogowe bariery ochronne z tworzyw sztucznych, niemetalowe progi zwalniające do spowalniania ruchu drogowego, urządzenia wskazujące kierunek ruchu drogowego [niemetalowe, niemechaniczne,
nieświecące], niemetalowe progi zwalniające [przenośne] do spowalniania ruchu drogowego, nawierzchnie drogowe na bazie smoły
epoksydowej, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, parkany ogłoszeniowe [konstrukcje niemetalowe], słupy ogłoszeniowe na plakaty
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[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, kolumny reklamowe
[konstrukcje nie z metalu], drogowskazy niemetalowe, drogi z niemetalowych materiałów, niemetalowe materiały do naprawy dróg,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, barierki, niemetalowe,
do kontroli pieszych w ruchu drogowym, ogrodzenia niemetalowe,
rury niemetalowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 37 budowa
dróg, autostrad, chodników, mostów, estakad, kładek, uszczelnianie
dróg, budowa fundamentów dróg, budowanie dróg szynowych,
układanie nawierzchni drogowych, budowa podkładów pod drogi,
rozbieranie dróg, sprzątanie i mycie dróg, konserwacja dróg, znakowanie poziome i pionowe dróg, budowa systemów odwadniających,
budowa tuneli, usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), usługi doradztwa budowlanego, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, budowa terenów sportowych, inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów wiejskich, inżynieria
wodno-lądowa w zakresie terenów rolniczych, przygotowywanie
terenu pod budowę, budowa linii kolejowych, nadzór budowlany,
konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany
w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, budowa mostów, wiaduktów, estakad, kładek, usuwanie śniegu i lodu
z dróg i chodników, czyszczenie pojazdów, remont nieruchomości,
nadzór nad remontami budynków, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
i czyszczenie budynków i terenów przemysłowych, mycie pojazdów,
naprawy mechanicznych systemów parkingowych, serwisowanie
mechanicznych urządzeń parkingowych, montaż mechanicznych
systemów parkingowych, konserwacja mechanicznych systemów
parkingowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, naprawy urządzeń do ćwiczeń fizycznych, serwisowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych, konserwacja
urządzeń do ćwiczeń fizycznych, 42 miernictwo drogowe, pomiary
gruntów i dróg, planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie budowlane, inżynieria wodno-lądowa, usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, inżynieria (prace inżynieryjne), badania techniczne,
naprawy urządzeń do ćwiczeń fizycznych, serwisowanie urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych,
konserwacja urządzeń do ćwiczeń fizycznych, projektowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, doradztwo techniczne w zakresie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, projektowanie siłowni plenerowych,
projektowanie parkour parków, usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu.

(111) 308539
(220) 2017 09 29
(210) 477056
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) imperius
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, 9 systemy komputerowe, elektroniczne systemy kontrolne, interaktywne systemy komputerowe,
systemy przetwarzania danych, aparatura kontrolna [energia elektryczna], urządzenia do sterowania energią elektryczną, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 36 zarządzanie
budynkami, zarządzanie nieruchomością, 42 analizy systemów
komputerowych, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, opracowywanie systemów do zarządzania energią
i prądem, doradztwo w zakresie oszczędności energii, udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii.
(111) 308540
(220) 2017 09 29
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) LIMES BANK SPÓŁDZIELCZY, Chorzele, PL.
(540) L Limes Bank Spółdzielczy

(210) 477059
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 tworzenie agencji kredytowych, sporządzanie, weryfikacja analiz finansowych, gromadzenie oszczędności, dostęp
do usług bankowych za pomocą elektronicznych kanałów dystrybucji, operacje bankowe, deponowanie papierów wartościowych
i przedmiotów, zarządzanie finansami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wydawanie kart kredytowych, pośrednictwo finansowe,
przeprowadzanie operacji finansowych, tworzenie funduszy i zarządzanie funduszami, usługi pośrednictwa obrotem papierami giełdowymi, udzielanie gwarancji, sporządzanie i przetwarzanie informacji
bankowych, przeprowadzanie inwestycji kapitałowych, elektroniczny transfer środków finansowych, inwestycje kapitałowe, obsługa
kart debetowych, obsługa kart kredytowych, przyjmowanie depozytów, kredytowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
finansowanie sprzedaży na raty, usługi bankowe, usługi finansowe,
usługi dotyczące operacji walutowych, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek pod zastaw, kredytowanie, pośrednictwo w zakresie
zawierania ubezpieczeń na życie, wycena nieruchomości, dzierżawa
oraz pośrednictwo w handlu nieruchomościami, usługi związane
z prowadzeniem kantorów.
(111) 308541
(220) 2017 09 29
(210) 477061
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Quality Performance
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308542
(220) 2017 09 29
(210) 477062
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) KRAKOWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Krakowski Teatr Komedia zaprasza Jan Jakub Należyty
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 03.01.09, 03.01.16, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.01, 27.01.06,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
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nie, dubbing, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy],
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż
reklamowe, pozowanie dla artystów, produkcja muzyczna, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi rozrywkowe,
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 308543
(220) 2017 09 29
(210) 477064
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Seam-Lock
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308544
(220) 2017 09 29
(210) 477065
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Step-Mont
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308545
(220) 2017 09 29
(210) 477067
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Compensation Pocket
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308546
(151) 2018 02 27

(220) 2017 09 29
(441) 2017 11 13

(210) 477068
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(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Vello
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308547
(220) 2017 09 29
(210) 477069
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UmieninoŁubki, PL.
(540) Coolbaski
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze
zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby garmażeryjne mięsne, 35 usługi
prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi.
(111) 308548
(220) 2017 09 29
(210) 477071
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Easy-Drill
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308549
(220) 2017 09 29
(210) 477073
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Deker Punkt
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 308550
(220) 2017 09 29
(210) 477084
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) NEXERA HOLDING SPÓLKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NEXERA BROADBAND
(510), (511) 38 usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi
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nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych.

(111) 308551
(220) 2017 09 29
(210) 477092
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) EURO FASHION Sławomir Woś, Pruszcz Gdański, PL.
(540) nail MASTER Cup NMC
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 01.01.05, 11.03.01, 11.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 organizowanie zawodów, organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania
nagród, organizowanie i prowadzenie zawodów, 44 usługi pielęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody.
(111) 308552
(220) 2017 09 29
(210) 477096
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) NEXERA HOLDING SPÓLKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NEXERA
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych.
(111) 308553
(220) 2017 09 29
(210) 477097
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) NEXERA HOLDING SPÓLKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NEXERA FIBER
(510), (511) 38 usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych.
(111) 308554
(151) 2018 03 13

(220) 2017 10 02
(441) 2017 11 20

(210) 477104
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(732) DIPANI AMIT, Janki, PL.
(540) BrünBërg
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, maszyny do wyrabiania kiełbasy, krajalnice jako
maszyny, maselnice i maszynki do siekania mięsa, miksery jako maszyny, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku
domowego inne niż ręczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, otwieracze do puszek, 8 łyżki, manicure-zestawy do manicure, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, noże, noże
do maszynek do mięsa jako narzędzia, nieelektryczne otwieracze
do puszek, pompki ręczne, scyzoryki, siekiery, skrobaki jako narzędzia, sztućce srebrne platerowane, sztućce ze srebra stołowe (noże,
widelce i łyżki), ręczne tasaki do siekania mięsa, tasaki do warzyw, widelce, żyletki, żelazka elektryczne, 21 dziadki do orzechów, suszarki
do bielizny, durszlaki, cedzaki, cedzaki jako przybory gospodarstwa
domowego, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni,
kosze na chleb, miseczki, miski, miski ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, pudełka na herbatę, czajniczki
do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do prasowania, pokrowce
na deski do prasowania, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne formy, foremki do ciast
jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, naczynia, garnki, garnki
do gotowania na parze, nieelektryczne garnki kuchenne jako komplety, młynki do użytku domowego, ręczne gąbki do celów domowych, dozowniki do mydła, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne,
lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci,
lodówki turystyczne, młynki do kawy ręczne, otwieracze do butelek,
wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, patelnie, przybory kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków, kubki, maselniczki, prasy do czosnku
jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, zestawy do przypraw, dozowniki ręczników papierowych metalowe, rondelki, tygielki, salaterki, sita jako przybory gospodarstwa
domowego, sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, sitka do herbaty, tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy,
łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, ceramika do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa stołowa, kubki porcelanowe, serwis
do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, stojak na papier
toaletowy.
(111) 308555
(220) 2017 10 02
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) MATSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sławków, PL.
(540) MS MaTSERWIS
(540)

(210) 477112

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, stal półprzetworzona, trudnościeralna, żaroodporna, nierdzewna, kwasoodporna, stopy metali nieszlachetnych, konstrukcje metalowe dla budownictwa
ogólnego, przemysłowego i instalacji przemysłowych, materiały
konstrukcyjne i zbrojeniowe metalowe: druty ze stali, druty ze stopów metali nieszlachetnych, druty zbrojeniowe zimnowalcowane
żebrowane i gładkie metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, pręty stalowe wyższej jakości, pręty wzdłużne i poprzeczne
metalowe, pręty żebrowane i gładkie metalowe, pręty zbrojeniowe
zimnowalcowane z drutu żebrowanego i gładkiego metalowe, siatki zbrojeniowe metalowe, siatki zgrzewane z drutu żebrowanego
i gładkiego metalowe, zgrzewane maty zbrojeniowe z drutu żebrowanego metalowe, kraty metalowe, kraty z dodatkowymi akcesoria-
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mi metalowymi: ramy z kotwami, ramy z zawiasami, uchwyty metalowe, kształtowniki metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe,
płyty konstrukcyjne metalowe, materiały blacharskie dla budownictwa, blacha jako płyty i arkusze, metalowe: haki, kołki, kołnierze, listwy, nakrętki, nity, pierścienie, płaskowniki, śruby, sworznie, metalowe rusztowania elewacyjne, metalowe podesty dekarskie i podesty
masztowe, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport
drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi, transport
kolejowy, składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pakowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, usługi
informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wypożyczanie pojazdów mechanicznych.

(111) 308556
(220) 2017 10 02
(210) 477115
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) JOYTRIP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) JOYevent
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży,
doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwacja wypraw,
organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja wiz podróżnych,
paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, organizowanie
ekspedycji, organizowanie eskorty podróżnych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek
i zwiedzania, organizowanie i przeprowadzanie wypraw do dżungli
i na safari, organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organizowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie lotów, organizowanie podróży, organizowanie podróży autobusem, organizowanie
podróży biznesowych, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie podróży i wycieczek statkami, organizowanie podróży samolotowych, organizowanie podróży z i do hotelu, organizowanie podróży
zagranicznych dla celów kulturalnych, organizowanie usług przewodników turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek jednodniowych,
organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypraw,
wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie zwiedzania miasta, planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, planowanie podróży, planowanie trasy podróży, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, usługi agencji podróży
i rezerwacji, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży w zakresie podróży biznesowych, usługi
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania
wycieczek ze zwiedzaniem, usługi osobistych przewodników turystycznych usługi świadczone przez przewodników turystycznych,
usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów,
usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usługi z zakresu organizacji
i rezerwacji podróży, wycieczki (organizowanie-), zwiedzanie turystyczne, 41 biura rezerwacji biletów koncertowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, imprezy
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z degustacją win w celach edukacyjnych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje o rekreacji, koncerty muzyczne, konferencje (organizowanie
i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, kursy
szkoleniowe z zakwaterowaniem, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, nauczanie
i szkolenia, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, obsługa koncertów muzycznych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji
na obozach letnich, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo,
organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prowadzenie balów,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem
turystycznym, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych typu cos play, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów piękności,
organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja regat jachtowych, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy
rozrywkowe, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, organizacja seminariów, organizacja szkoleń,
organizacja turniejów sportowych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organizacja widowisk, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie balów, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii wręczania
nagród, organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych,
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie
festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych,
organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie gal, organizowanie gier,
organizowanie gier i konkursów, organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prezentowanie pokazów
rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie-
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dzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
rozrywki, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie koncertów,
organizowanie konferencji, organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji
związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji
związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów
edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach
kulturalnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów instruktażowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kwizów, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów tańca, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych,
organizowanie pokazów w celach rozrywkowych organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie przedstawień, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie rozrywki, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie
seminariów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów związanych
z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów związanych
z edukacją, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie spektakli
rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie
warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych,
organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie
wydarzeń muzycznych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie występów komediowych, organizowanie występów muzycznych na żywo,
organizowanie występów na żywo, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zawodów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie
zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
handlowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie pokazów filmów, planowa-
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nie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie seminariów
w celach edukacyjnych, planowanie specjalnych imprez, planowanie
sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, planowanie widowisk,
planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, pokazy filmowe, pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja-], pokazy sztucznych ogni, pokazy
taneczne na żywo, pokazy tańca mężczyzn, pokazy tańca na żywo,
pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, prezentacja
filmów, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja pokazów komediowych na żywo, prezentacja pokazów tanecznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja przedstawień
na żywo, prezentacja recitali, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, prezentowanie pokazów magii, produkcja kabaretów, produkcja koncertów muzycznych, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, prowadzenie dyskotek, prowadzenie
festiwali filmowych, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie
imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów piękności, prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie
konkursów w Internecie, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów
edukacyjnych, prowadzenie kwizów, prowadzenie rozrywkowych pokazów magicznych, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, przedstawienia muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo, przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacja miejsc
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi
organizatora), rozrywka, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, rozrywka w formie pokazów laserowych, rozrywka w formie pokazów magii, rozrywka w formie pokazów mody, rozrywka
w formie pokazów świetlnych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka związana z degustacją wina, szkolenie
i instruktaż, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji na temat kongresów, udostępnianie informacji na temat rozrywki
za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji
z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w paintball, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, udostępnianie
sal do tańca i ich wyposażenia, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
usług i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem
sieci online i Internetu, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji,
usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, orga-
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nizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze w zakresie
edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi imprez
muzycznych na żywo, usługi informacji o rekreacji, usługi informacji
o rozrywce, usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, usługi
informacyjne dotyczące rekreacji, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi informacyjne związane z rozrywką, usługi
konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet,
usługi organizowania quizów, usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe na żywo, usługi
rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe
w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi szkolenia dla personelu,
usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników
(rozrywka), usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie produkcji
widowisk, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie rozrywki, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów
szkoleniowych, zapewnianie muzyki na żywo, zapewnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie przedstawień
na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki online,
zapewnianie sal balowych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
rozrywki, zarządzanie koncertami, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych.

(111) 308557
(220) 2017 10 02
(210) 477123
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 06
(732) SZYMAŃSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE SZYM-TRANS, Kochanowice, PL.
(540) SZYMAŃSKI
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane
z węglem i kruszywem, 39 usługi transportowe.
(111) 308558
(220) 2017 10 02
(210) 477140
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) Ambasador
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze,
18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(111) 308559
(220) 2017 10 02
(210) 477141
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) Premier
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze,
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18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.

(111) 308560
(220) 2017 10 02
(210) 477165
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Credit Agricole – Cały Bank dla Ciebie
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne,
mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym lub
mikroprocesorem, urządzenia do transmisji i przetwarzania danych,
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania
danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej
oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne
bazy danych, 35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę,
administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania
stałych klientów w formie programów lojalnościowych, kompilacja
i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych baz danych,
analizy kosztów, 36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy
elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej,
usługi bankowości osobistej, usługi finansowe, operacje walutowe,
analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych,
obsługa kont bankowych, finansowanie pożyczek i kredytów, emisja
kart płatniczych, obsługa kart płatniczych, pośrednictwo finansowe,
powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, zarządzanie finansami, informacja o usługach
i produktach bankowych i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych,
świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie
programów komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem
Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet,
transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem
Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych
i do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi emisji treści
audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne tablice
ogłoszeń.
(111) 308561
(220) 2017 10 03
(210) 477171
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) rednox
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do redukcji zanieczyszczeń, 16 publikacje drukowane, w tym czasopisma, materiały
reklamowe, marketingowe, informacyjne, 35 publikowanie tekstów
reklamowych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie
produktów w mediach, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych.
(111) 308562
(151) 2018 03 22

(220) 2017 10 03
(441) 2017 12 04

(210) 477210
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(732) PODOLEC ZYGMUNT, Kraków, PL.
(540) PNEUMOCARD
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 aparatura medyczna
do badań spirometrycznych, aparatura medyczna do monitorowania
elektrokardiograficznego.
(111) 308563
(220) 2017 10 03
(210) 477216
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń, PL.
(540) G GOLPASZ S.A. GOLUB-DOBRZYŃ
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.05.12, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, zboża, 35 sprzedaż zbóż.
(111) 308564
(220) 2017 10 03
(210) 477218
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) ZAGOŻDŻON JAROSŁAW AUTO-GAZ CENTRUM, Radom, PL.
(540) Z ZENIT
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, 6 pojemniki na paliwo płynne metalowe, 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, wtryskiwacze do silników, filtry jako części maszyn lub silników, formy jako części maszyn,
9 czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, materiały na przewody
instalacji elektrycznych, programy komputerowe, software ładowalny, programy komputerowe nagrane, elektroniczne urządzenia
do analizy, pomiaru, kontroli i sterowania stosowane w samochodowych instalacjach gazowych, w tym sterowniki wtrysku paliwa, 11 generatory do instalacji gazu, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, 12 mechanizmy napędowe do pojazdów
lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, 19 przewody ciśnieniowe niemetalowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, rozpowszechnianie materiałów takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, telewizyjna reklama,
reklama billboardowa, radiowa reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
urządzeń stosowanych w samochodowych instalacjach gazowych,
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i obsługa zjazdów,
42 badania techniczne.
(111) 308565
(220) 2017 10 03
(210) 477224
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 20
(732) BLUMSKA-JANIAK MARTA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA SPECJALISTYCZNA, Warszawa, PL.
(540) FemiClinic
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie prowadzenia klinik medycznych,
usługi pielęgniarskie i położnicze.
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(111) 308566
(220) 2017 10 04
(210) 477262
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OVO
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 308567
(220) 2017 10 04
(210) 477263
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SOLID
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 308568
(220) 2017 10 04
(210) 477267
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KIEŁBASA ŁUKASZ P.P.H.U. FRAZESY, Raków Duży, PL.
(540) frazesy
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 dzianina, tkaniny, bielizna pościelowa i stołowa,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 308569
(220) 2017 10 04
(210) 477268
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) STRUZIKOWSKA MARZENA SWOJSKI SMAK PRZETWÓRSTWO
I DYSTRYBUCJA WĘDLIN, Wola Wiązowa, PL.
(540) DM DOMOWA MASARNIA
(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.04.09, 26.04.11
(510), (511) 35 badania marketingowe i badania rynku, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur,
obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, ich systematyzacja oraz tworzenie baz danych, usługi przeglądu prasy, publikowanie
tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń oraz materiałów reklamowych, sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, public
relations, usługi w zakresie reklamy, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zestawienia statystyczne, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom jako punkty
informacji konsumenckiej, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, doradztwo oraz pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 42 administrowanie stronami internetowymi, prowadzenie
portali internetowych, tworzenie, utrzymywanie i aktualizacja stron
WWW, udostępnianie portali internetowych, umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
Internetu, wyszukiwarki internetowe, zarządzanie serwisem internetowym.
(111) 308572
(220) 2017 10 12
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) MAR DE LAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROSTA PASTA
(540)

(210) 477605

(531) 11.01.22, 27.05.01
(510), (511) 43 działalność gastronomiczna, przygotowywanie napojów lub żywności do konsumpcji.
(531) 27.05.01, 27.05.01, 26.04.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny, przetworzone produkty mięsne, konserwy mięsne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z substytutów mięsa, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), pasztety, pasztet warzywny, ryby, owoce
morza i mięczaki.
(111) 308570
(220) 2017 10 04
(210) 477279
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) JÓZEFOWICZ ANETTA, Gdańsk, PL.
(540) PROLOGUE RESTAURACJA & BAR
(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, imprezy firmowe [żywność i napoje].
(111) 308571
(220) 2017 10 12
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) KISIEL KRZYSZTOF, Gdańsk, PL.
(540) Day Week Life informacje i inspiracje

(111) 308573
(220) 2017 10 12
(210) 477612
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W GDAŃSKU
RADIO GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) złoty klakier
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konkursów rozrywkowych.
(111) 308574
(220) 2017 10 12
(210) 477615
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) WT 2.0
(540)

(210) 477603
Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wynajem
budynków, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością,
zarządzanie budynkami, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości,
wycena nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia,
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie.

(111) 308575
(220) 2017 10 12
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) KONKEL ANNA, Jastarnia, PL.
(540) Wsigla
(540)

(210) 477616

Nr 7/2018

(732) ANDRZEJ SZYMAŃSKI LARS, Niepruszewo, PL.
(540) larsa
(510), (511) 9 aparatura kontrolno-pomiarowa, włókna światłowodowe i optyczne, urządzenia zasilające, elektroniczne zasilacze,
zasilacze LED, przekaźniki i przełączniki elektryczne, włączniki i wyłączniki, zaciski i złącza przewodów luminescencyjnych, układy i instalacje elektryczne, sterujące i regulacyjne, regulatory oświetlenia,
urządzenia sterujące oświetleniem, sprzęt komputerowy do kontrolowania oświetlenia, oprogramowanie komputerowe do kontrolowania oświetlenia, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem,
stateczniki [oświetlenie], elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, elektryczne wyłączniki oświetleniowe,
termoregulatory, termometry, termostaty, urządzenia do przetwarzania informacji, mikroprocesory, sterowniki, urządzenia i przyrządy
sygnalizacyjne, przewody elektryczne, instalacje elektryczne wraz
z osprzętem zawartym w klasie 9, obwody drukowane, aparatura
i urządzenia elektroniczne, 11 urządzenia i instalacje oświetleniowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy, reflektory, lampki, żarówki, oprawy i osłony do lamp, przewody luminescencyjne,
luminescencyjne źródła światła, przewody diodowe do zaznaczania
i oświetlania krawędzi, schodów i ciągów komunikacyjnych, urządzenia, aparaty i instalacje do oświetlania za pomocą przewodów
luminescencyjnych, oświetlenie i reflektory do pojazdów, elementy oświetleniowe, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej,
latarki, latarnie, listwy świetlne, osprzęt do oświetlania, oświetlenie
bezpieczeństwa, oświetlenie dekoracyjne, wyposażenie oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, taśmy LED.
(111) 308578
(220) 2017 10 13
(210) 477657
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) BESKiD
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, beżowy
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna stołowa niepapierowa, narzuty na łóżka, obrusy, podkładki pod talerze niepapierowe, podstawki pod napoje,
pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki, serwety na stół niepapierowe, firanki koronkowe, koronkowe maty stołowe niepapierowe,
25 akcesoria na szyję, buciki dla niemowląt, buty damskie, chusty noszone na ramionach, chusty na głowę, chusty plażowe, chusty, szale na głowę, czapeczki z węzełkiem, czapki dziane, czapki (nakrycia
głowy), czapki wełniane, czapki z pomponem, długie szale damskie,
damskie kapcie, duże luźne kaptury, espadryle, getry, kominiarka,
kołnierzyki przypinane, nakrycia głowy dla dzieci, ocieplacze, ocieplacze na nogi, ocieplacze na ręce, owijacze i getry, pantofle domowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki bez
palców, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki noszone jako
kapcie, spódnice, szale-tuby, szaliki.
(111) 308576
(220) 2017 10 12
(210) 477620
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) KLIMOWSKI MARCIN, Kraków, PL.
(540) kgm
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z biomasy, mianowicie: benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, pelet, zestalone gazy, podpałki, 6 metalowe
materiały budowlane, 19 niemetalowe materiały budowlane, kruszywo, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: paliwa
stałe, płynne, gazowe, paliwa z biomasy, mianowicie: benzyna, olej
napędowy, ropa naftowa, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek,
palet, zestalone gazy, podpałki, metalowe materiały budowlane,
niemetalowe materiały budowlane, kruszywo, 39 usługi w zakresie
transportu paliw i materiałów budowlanych, usługi w zakresie składowania paliw i materiałów budowlanych.
(111) 308577
(151) 2018 03 21

(220) 2017 10 12
(441) 2017 12 04

(210) 477638

Kolor znaku: czarny, szary, zielony
(531) 07.03.11, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały budowlane, blacharskie
materiały dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły
budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy metalowe,
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje
stalowe, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych,
kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały budowlane
metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe deski
poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy
budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odprowadzające,
metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe
listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe
materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, meta-
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lowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty
konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe rynny, metalowe rury
spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe
szkielety dachowe, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby
dachowe, nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe metalowe, płytki dachowe metalowe, panele
z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty metalowe do użytku
w budownictwie, produkty budowlane z metalu, profile metalowe
do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termo-izolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.

(111) 308579
(220) 2017 10 13
(210) 477658
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) POLYMER COATINGS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15, 26.05.13
(510), (511) 1 mieszaniny fotoutwardzalne zawierające polimery.
(111) 308580
(220) 2017 10 13
(210) 477664
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FUNDAMENTAL IMMO
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 sprzedaż hurtowa i detaliczna powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń biurowych,
powierzchni pomieszczeń przemysłowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu powierzchni pomieszczeń
mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń biurowych, powierzchni
pomieszczeń przemysłowych, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury drogowej, usługi budowlane dotyczące
infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne,
prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni
dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa wind,
usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie
terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranża-
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cji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 308581
(220) 2017 10 13
(210) 477667
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) BESKiD BLACHA DACHÓWKOWA
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.01.02, 07.03.11
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały budowlane, blacharskie
materiały dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły
budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy metalowe,
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje
stalowe, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych,
kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały budowlane
metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania, metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe deski
poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe elementy
budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy
do fasad budynków, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odprowadzające,
metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe
listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe
materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe, metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty
konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe rynny, metalowe rury
spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe
szkielety dachowe, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby
dachowe, nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe metalowe, płytki dachowe metalowe, panele
z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe, produkty metalowe do użytku
w budownictwie, produkty budowlane z metalu, profile metalowe
do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe, termo-izolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.
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(111) 308582
(220) 2017 10 13
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) NEWMARKET LLC, Ann Arbor, US.
(540) DORM KATOWICE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 477678

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 zarządzanie
nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 usługi hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, usługi zakwaterowania studentów w pokojach
na terenie domów studenckich.
(111) 308583
(220) 2017 10 13
(210) 477687
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) STAWOWCZYK TERESA, Liwa, PL.
(540) FISHER
(510), (511) 35 reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
miejsc i powierzchni na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowo-promocyjnych, usługi impresariów
w działalności artystycznej, zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi agencji reklamowo-promocyjnej, usługi agencji profesjonalnego zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną, edycja
tekstów i ogłoszeń, 41 muzyczna działalność koncertowa, organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów muzycznych i tanecznych,
imprez rozrywkowych, festiwali, usługi w zakresie organizowania
przedstawień, widowisk, spektakli, przyjęć, wesel, balów, usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek i imprez okolicznościowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi koncertowo-estradowe, nagrywanie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału
na dyskach i kasetach magnetofonowych i wideo, produkcja i dystrybucja płyt CD, dostarczanie programów rozrywkowych na taśmach
filmowych, wideokasetach i płytach telewizyjnych do odtwarzania
w kinach, telewizji i innych środkach przekazu, informacja o zespole
i repertuarze, zamieszczanie ich na stronach internetowych.
(111) 308584
(220) 2017 10 16
(210) 477704
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) KARP GABRIELA SUN FLOWER DERMICOS, Police, PL.
(540) My love
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kosmetyki kolorowe do makijażu,
kosmetyki, perfumy, środki pielęgnacyjne do ciała, inne kosmetyki.
(111) 308585
(220) 2017 10 16
(210) 477711
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSKOLIWA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) OPTISPED
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(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane.
(111) 308586
(220) 2017 10 16
(210) 477712
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) AMERI-POL TRADING LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) AKOA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 końcówki do kabli, zaciski do kabli metalowe, taśmy
do związywania metalowe, szybkozłączki do przewodów, złącza
kabli metalowe nieelektryczne, ścienne uchwyty, haki, podstawki,
tabliczki do mocowania metalowe, 8 narzędzia ręczne, zaciskarki, praski, 9 złączki do przewodów elektrycznych, wtyczki, osłony
na kable elektryczne, 17 materiały izolacyjne do kabli, zaciski z gumy
do kabli taśmowych, okrycie izolacyjne do elektrycznej osłony kabli,
osłony izolacyjne na złącza kabli elektrycznych, taśmy izolacyjne i samowulkanizujące, taśmy rzepowe, taśmy samoprzylepne do celów
technicznych-oznaczeniowe i ostrzegawcze, 20 zaciski niemetalowe
do kabli, zaciski do kabli wykonane z tworzyw sztucznych, opaski spinające do kabli, złącza do kabli niemetalowe, nieelektryczne, osłony
spiralne do kabli niemetalowe, opaski zaciskowe ślimakowe niemetalowe, oploty spiralne do kabli niemetalowe, taśmy ostrzegawcze
i oznaczeniowe, ścienne uchwyty, haki, podstawki, tabliczki do mocowania niemetalowe, 22 taśmy do związywania niemetalowe.
(111) 308587
(220) 2017 10 16
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 13
(732) PRZYBYSZ BEATA, Warszawa, PL.
(540) ZBROSTAL
(540)

(210) 477713

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stal stopowa, stal spawalnicza, stal platerowana, stal
nierdzewna, stal powlekana, stal powlekana, stal prętowa, stal walcowana, stal profilowa, stal obręczowa, konstrukcje stalowe, kominy
stalowe, szyny stalowe, kątowniki stalowe, okucia stalowe, taśma
stalowa, liny stalowe, kraty stalowe, łańcuchy stalowe, stal w zwojach, wyroby ze stali, odlewy stalowe [półobrobione], blacha stalowa
cienka, kątowniki stalowe metalowe, stalowe materiały budowlane,
stal w postaci drągów, stal w postaci arkuszy, stal w postaci płyt, lutowie do stali nierdzewnej, ramy stalowe do budynków, bębny stalowe
[sprzedawane puste], pręty stalowe z otworem, rury i rurki ze stali,
drut ze stali stopowej [nieelektryczny], modułowe, prefabrykowane,
stalowe szkielety konstrukcji, metale nieszlachetne i ich stopy w tym
stal nierdzewna, rozgałęzienia rur metalowe łącznie z tymi ze stopów
stali i tytanu, połączenia z metalu do rur łącznie z tymi ze stopu stali
i tytanu (Ti), zawory z metalu (inne niż części maszyn), w tym ze stopów stali i tytanu, 35 doradztwo biznesowe, obsługa administracyjna firm na zlecenie, doradztwo związane z audytem, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie
zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
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biorstw, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
36 doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finansowe dotyczące
inwestycji, 37 prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
39 transport lądowy, transport cysternami, transport kontenerów,
transport żywności, transport żywności, transport odpadów, transport pasażerski, transport ładunków, usługi transportowe, organizacja transportu, 40 cięcie stali, polerowanie stali nierdzewnej, usługi
czyszczenia stali nierdzewnej, obróbka cieplna i nakładanie powłok
na stal, usługi z zakresu zbrylania materiałów stałych.

(111) 308588
(220) 2017 10 16
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 13
(732) PASO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) Baby Boom
(540)

(210) 477714

Kolor znaku: różowy, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 testy ciążowe (chemiczne preparaty do diagnozowania ciąży).
(111) 308589
(220) 2017 10 16
(210) 477717
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) CHARZEWSKI PIOTR KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT,
Rzeszów, PL.
(540) ResLegal KANCELARIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, ciemnoszary
(531) 26.04.11, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne,
porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi wsparcia prawnego,
usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej.
(111) 308590
(220) 2017 10 09
(210) 477405
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MOJEBIURO24.PL
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 42 projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
(111) 308591
(220) 2017 10 09
(210) 477407
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WFIRMA.PL
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, rachunkowość, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
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oprogramowanie jako usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

(111) 308592
(220) 2017 10 09
(210) 477409
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) SHOES&FASHION KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA, Masłów Pierwszy, PL.
(540) pina
(510), (511) 18 kosmetyczki, kopertówki, etui na klucze, etui na karty
[portfele], kufry i torby podróżne, paski do torebek na ramię, plecaki,
pojemniki na monety, portfele, portmonetki, skórzane torebki, torby, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby na ubrania, torby
na zakupy, torby płócienne, torby na zakupy wielokrotnego użytku,
torebki damskie, torby z imitacji skóry, torby wykonane ze skóry,
torby turystyczne, torebki do ręki, torebki do noszenia przy pasku,
torebki do przewieszania przez ramię, torebki na ramię, torebki
na biodra [nerki], torebki podróżne, torebki, portmonetki i portfele,
torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki wykonane z imitacji
skóry, torebki wykonane ze skóry, uchwyty do toreb, walizki, walizki
biznesowe, walizki skórzane, zestawy podróżne [wyroby skórzane],
25 bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, body [odzież], bolerka, damskie sukienki na uroczystości, dolne części ubrań [odzież], dzianina
[odzież], etole [futra], etole z futra syntetycznego, futra [odzież], garnitury damskie, galowa odzież wieczorowa, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, gorsety, kombinezony, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony
[odzież], kostiumy, koszule eleganckie, koszule z dzianiny, koszulki
z nadrukami, letnie sukienki, marynarki od garniturów, minispódniczki, obuwie, obuwie codzienne, obuwie damskie, balerinki [obuwie], obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci i niemowląt, odzież
damska, odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież gotowa, odzież
jedwabna, odzież lniana, odzież futrzana, odzież kaszmirowa, odzież
skórzana, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], pelerynki, skórzane sukienki, spódnice, spódnico-spodenki,
spodnie, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe, suknie
koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], woalki, welony, tuniki.
(111) 308593
(220) 2017 10 09
(210) 477417
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) cardioplus
(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) 308594
(220) 2017 10 09
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RADOŚĆ Z KAŻDEJ CHWILI
(540)

(210) 477418

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, beżowy, czerwony,
jasnoczerwony, biały, żółty, niebieski, zielony, granatowy,
jasnozielony, czarny, pomarańczowy, różowy, jasnoniebieski,
ciemnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.01, 02.03.01, 26.13.01
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(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 usługi telekomunikacyjne, 41 edukacja, rozrywka i sport, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych.

(111) 308595
(220) 2017 10 09
(210) 477422
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) KABALA GRAŻYNA ESTETICAN, Warszawa, PL.
(540) Estetican
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 44 fizjoterapia, fryzjerskie salony, manicure, masaż, piękność salony, wizażyści.
(111) 308596
(220) 2017 10 09
(210) 477430
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) SKOCZYLAS EWA, Ożarów, PL.
(540) evamsti
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, anoraki, apaszki, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty [krawaty],
bandany, bandany, bandany na szyję, berety, berety szkockie z pomponem, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bielizna [część garderoby],
bielizna ciążowa, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna
dla niemowląt, bielizna funkcjonalna, bielizna jednorazowa, bielizna
nocna, bielizna osobista, bielizna osobista z dzianiny, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze samonośne, biustonosze
sportowe pochłaniające wilgoć, blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, boa, body [bielizna], body [odzież], body niemowlęce, bojówki, bokserki, bokserki
damskie [bielizna], bolerka, bonżurki, bryczesy, burnusy, buty do tańca
towarzyskiego, buty pustynne, buty wędkarskie, cheongsams (chińskie sukienki), chinosy, chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki],
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty [odzież], chusty na głowę,
chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty pareo, chusty
plażowe, chusty, szale na głowę, chusty, szale na głowę, ciążowa bielizna nocna, ciepłe kurtki robocze, cylindry [kapelusze], czapeczki
na przyjęcia [odzież], czapeczki na przyjęcia [odzież], czapeczki z węzełkiem, czapki [nakrycia głowy], czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki do gry w golfa, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, czapki kolarskie, czapki kucharskie, czapki narciarskie,
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czapki ze sztucznego futra, czapki żołnierskie, czepki damskie
[nakrycia głowy], czepki damskie, dziecinne, damska bielizna, damskie
koszule nocne, damskie luźne topy, damskie sukienki na uroczystości,
daszki [odzież], daszki [odzież], daszki przeciwsłoneczne, długa bielizna, długie kimona (nagagi), długie kurtki, długie luźne halki, długie
luźne stroje, długie szale damskie, dolne części strojów niemowlęcych,
dolne części ubrań [odzież], dopinane kołnierzyki, dresy ortalionowe,
dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury [odzież], dwurzędowe kurtki
marynarskie [bosmanki], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie,
etole [futra], etole z futra syntetycznego, fartuchy, fartuchy [kamizelki]
zakładane przez głowę, fartuchy [odzież], fartuchy fryzjerskie, fartuchy
medyczne, fartuchy z tworzyw sztucznych, fartuszki, figi, fraki, fulary,
fulary [artykuły odzieżowe], fulary [ozdobne krawaty], funkcjonalne
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, futra
[odzież], gabardyna [odzież], galowa odzież wieczorowa, garnitury,
garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież],
garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, getry, golfy, golfy [odzież], gorset, gorsy koszul, grube kurtki, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, halki [bielizna], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami],
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jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jednoczęściowe
piżamy, jedwabne krawaty, kaftany, kamizelki, kapelusze, kapelusze
futrzane, kapelusze plażowe, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaptury [odzież],
karczki koszul, kaszkiety, kaszmirowe szale, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kilty, kilty z tartanu, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kitle do użytku szpitalnego, kołnierze, kołnierze do sukienek, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kominiarki,
kominiarki, kominiarki narciarskie, komplety do biegania [odzież],
komplety do joggingu [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety narciarskie, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety skórzane, komplety sportowe, koreańskie kurtki noszone na ubraniu podstawowym [magoja], kostiumy, kostiumy do użytku podczas
dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe
dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy
kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy na halloween, kostiumy taneczne, kostiumy teatralne, kostiumy ze spódnicą, koszule,
koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule
do spania, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule hawajskie
z guzikami z przodu, koszule kamuflażowe, koszule myśliwskie, koszule niezapięte pod szyją, koszule nocne, koszule sportowe, koszule
sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sztruksowe, koszule wędkarskie, koszule z długimi rękawami, koszule z dzianiny, koszule z golfem,
koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszule z włókna ramii, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu
amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, koszulki do jogi, koszulki
do tenisa, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, koszulki typu rasłhguard do sportów wodnych, chroniące
przed promieniowaniem UV, koszulki z dzianiny typu pique, koszulki
z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, kożuchy, krawaty, krawaty bolo, krótkie bluzeczki
do talii, krótkie halki, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa,
krótkie ogrodniczki, krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule
nocne, krótkie piżamy damskie, krótkie spodnie, krynoliny, kurtki, kurtki [odzież], kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki budrysówki, kurtki
dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki jeździeckie, kurtki kamuflażowe, kurtki koszulowe, kurtki motocyklowe, kurtki myśliwskie,
kurtki narciarskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki
pikowane [odzież], kurtki pilotki, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
kurtki puchowe, kurtki rybackie, kurtki safari, kurtki skórzane, kurtki
snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki w stylu safari, kurtki wędkarskie, kurtki wiatroszczelne, kurtki
wierzchnie, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, kurtki zamszowe, legginsy,
legginsy ciążowe, letnie sukienki, letnie ubranka dla dzieci, liberie, luźne sukienki ciążowe, luźne sukienki o prostym kroju, majtki, majtki
damskie, majtki dla niemowląt, majtki dziecięce [odzież], majtki przypominające szorty z luźną nogawką, majtki wyszczuplające, małe kapelusze, manipularze [liturgia], mankiety, mankiety do butów, mankini, mantyle, marynarki od garniturów, maski na oczy, męska bielizna
jednoczęściowa, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, minispódniczki, mitry [nakrycia
głowy], modne kapelusze, mufki, mufki, mufki futrzane, mundurki
szkolne, mundury muszki, mycki, piuski, nakrycia głowy dla dzieci, narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], negliże, nieprzemakalna odzież wierzchnia,
obcisłe topy bez ramiączek, obuwie codziennego użytku, obuwie
damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, ochraniacze kołnierzy,
ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież], ocieplacze na nogi [getry],
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), odzież ciążowa,
odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy, odzież dla łyżwiarzy,
odzież dla małych dzieci, odzież dla rowerzystów, odzież do biegania,
odzież do jazdy na motocyklu, odzież do łyżwiarstwa figurowego,
odzież do spania, odzież do sztuk walki, odzież do tenisa, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież
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kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież narciarska, odzież
niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież papierowa, odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna,
odzież robocza, odzież skórzana, odzież skórzana dla motocyklistów,
odzież sportowa, odzież surfingowa, odzież taneczna, odzież tkana,
odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież w stylu sportowym,
odzież wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież wieczorowa, odzież
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla
pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież wojskowa z khaki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
odzież żeglarska nieprzemakalna, ogrodniczki, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, okrycia głowy z daszkiem, okrycia kąpielowe, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia robocze [kombinezony], okrycia wierzchnie [odzież], okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe,
opaski na biust [odzież], opaski na głowę, opaski na szyję [części odzieży], opaski przeciwpotne, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne na nadgarstek, opończe, ornaty, owijacze i getry, pajacyki
dla dzieci [odzież], palta, papierowe czapki używane jako części odzieży, parea, paski, paski [odzież], paski do smokingów, paski skórzane,
paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do wyszczuplania talii, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pasy przez ramię
do odzieży, pasy wyszczuplające [gorsety], pelerynki, peleryny [płaszcze], pelisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze futrzane, płaszcze gabardynowe, płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze kąpielowe, płaszcze laboratoryjne, płaszcze mundurowe
[zimowe], płaszcze plażowe, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze
skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze ze skóry owczej, płaszcze zimowe, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
podkoszulki z długimi rękawami, podomki [szlafroki], podszewki
do kurtek, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, polary,
połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], poncza, ponczo
przeciwdeszczowe, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki,
potniki, powijaki dla niemowląt, półgolfy, półhalki, prochowce, przybrania głowy [woalki], przybrania głowy [woalki], pulowery, pulowery
bez rękawów, pulowery do gry w tenisa, pulowery z długimi rękawami,
pulowery z kapturem, pumpy damskie, pumpy do kolan, rajstopy, rajstopy sportowe, rajtuzy, rajtuzy na szelkach, ramiączka do biustonoszy
[części odzieży], rampersy, rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, rękawice jeździeckie, rękawice kamuflażowe, rękawice motocyklowe, rękawice narciarskie, rękawice snowboardowe z jednym palcem, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra,
rękawiczki, rękawiczki [odzież], rękawiczki bez palców, rękawiczki dla
rowerzystów, rękawiczki dziane, rękawiczki jako odzież, rękawiczki samochodowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem
przewodzącym na czubkach palców, które można nosić podczas używania podręcznych urządzeń, elektronicznych z ekranem dotykowym,
rękawiczki zimowe, rybaczki, skarpetki, skarpetki (podwiązki do-), skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla sportowców, skarpetki do gry w tenisa, skarpetki i pończochy,
skarpetki męskie, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpetki wełniane, skarpety bez stopy, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety do sportów wodnych, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne,
skóra (odzież ze-), skórzane nakrycia głowy, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), skórzane sukienki, slipy męskie, figi damskie, smokingi, spodenki, spodenki bokserskie, spodenki dla rowerzystów,
spodenki do futbolu amerykańskiego, spodenki do rugby, spodenki
halkowe, spodenki kąpielowe, spodenki rowerowe na szelkach,
spodnie, spodnie [nieformalne], spodnie ciążowe, spodnie do ćwiczeń
fizycznych, spodnie do futbolu amerykańskiego, spodnie do gry
w golfa, spodnie do jeździectwa, spodnie do joggingu, spodnie
do jogi, spodnie do kolan [bryczesy], spodnie do piżamy, spodnie
do rozgrzewki, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie golfowe,
spodnie joggingowe, spodnie kamuflażowe, spodnie kolarskie,
spodnie myśliwskie, spodnie narciarskie, spodnie nieprzemakalne,
spodnie od dresu, spodnie ogrodniczki do polowania, spodnie pielęgniarskie, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie pumpy [alladynki],
spodnie skórzane, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe,
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sztruksowe, spodnie
w stylu pirackim, spodnie wiatroszczelne, spodnie wierzchnie, spodnie
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z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie ze stretchu, spodnie,
koszule i spódniczki do golfa, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla
kobiet], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], spódnica-spodnie,
spódnice, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie,
spódniczki baletowe, spódniczki do gry w tenisa, staniki sportowe,
stringi, stroje baletowe, stroje baseballowe, stroje dla chórzystów, stroje dla druhen, stroje dla pielęgniarek, stroje do aikido, stroje do chrztu,
stroje do jazdy na nartach wodnych, stroje do judo, stroje do karate,
stroje do kendo, stroje do sportów walki, stroje do taekwondo, stroje
do użytku handlowego, stroje jednoczęściowe, stroje kąpielowe monikini, stroje ludowe [odzież], stroje marynarskie, stroje maskaradowe,
stroje na maskaradę, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, stroje
pielęgniarskie, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, stroje sportowe, stroje wizytowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych
dzieci, sukienki do chrztu, sukienki do gry w tenisa, sukienki druhen,
suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe,
surduty, suspensorium [bielizna osobista], swetry, swetry bez rękawów, swetry marynarskie, swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, swetry z półgolfem, szale, szale boa [odzież], szale i chusty
na głowę, szale i etole, szale-tuby, szaliki, szaliki [odzież], szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki jedwabne, szarfy [do ubrania], szerokie koszule wierzchnie, szkockie berety, szlafmyce, szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, szmizetki, szorty, szorty ciążowe, szorty do gry w tenisa,
szorty gimnastyczne, szorty golfowe, szorty kąpielowe, szorty sportowe, szorty uciskowe [sliding shorts], szorty z ochraniaczami do użytku
sportowego, szorty z polaru, sztormiaki [odzież], śliniaki dla niemowląt
z tworzyw sztucznych, śliniaki niepapierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, śpioszki, pajacyki, śpioszki,
pajacyki [odzież], taśmy do spodni, taśmy do spodni pod stopy, termoaktywne nakrycia głowy, tkane koszule, toczki [kapelusze], togi, topy
[odzież], topy bez ramiączek, topy ciążowe, topy do biegania, topy
sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi, topy z półgolfem, trencze, trykot, t-shirty z krótkim rękawem, tuniki, tuniki hawajskie, turniury do węzłów obi (obiage-shin), ubiory do uprawiania sztuk walki,
ubrania codzienne, ubrania dla kolarzy, ubrania dla szefów kuchni,
ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], wąskie spodnie
w szkocką kratę, wełniane rajstopy, wiatrówki, woalki, welony, woalki,
welony, wstawki [części odzieży], wstawki do bielizny [części odzieży],
wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzieży], wstawki do pończoch [części odzieży], wstawki do rajstop [części odzieży], wstawki
do skarpetek stopek [części odzieży], wstawki do trykotów [części
odzieży], wstawki pod pachy [części do odzieży], wygodne luźne
spodnie, wyprawki dla niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, zestawy typu „bliźniak” [odzież], znaczniki [narzutki] piłkarskie, znaczniki treningowe,
żakiety męskie, żakiety z dzianiny, 35 administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do szycia, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej
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w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi.

(111) 308597
(220) 2017 10 10
(210) 477454
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) SmogOff
(510), (511) 5 odświeżacz powietrza do pomieszczeń i samochodów.
(111) 308598
(220) 2017 10 10
(210) 477457
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) UNIQUE BOUTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) UNIQUE BOUTIQUE
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.04
(510), (511) 9 soczewki optyczne, soczewki do okularów, oprawki
do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, etui na okulary, 44 usługi optyczne.
(111) 308599
(220) 2017 10 10
(210) 477478
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) GOLIŃSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE GASTROMEK, Łagiewniki Nowe, PL.
(540) GAST
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w tym okrycia wierzchnie, płaszcze, peleryny, kurtki, bluzy, żakiety, kostiumy, tuniki, sukienki, fartuchy, bluzki,
koszule, kombinezony, spódnice, spodnie, getry, legginsy, szlafroki,
odzież gimnastyczna, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 308600
(220) 2017 10 10
(210) 477481
(151) 2018 02 22
(441) 2017 11 06
(732) GOŚLIŃSKI JAROSŁAW, Poznań, PL.
(540) ZWROTNIK RAKA
(510), (511) 16 medyczne czasopisma fachowe, gazety, gazety codzienne, publikacje edukacyjne, dodatki do gazet w postaci czasopism, czasopisma branżowe, periodyki, poradniki [podręczniki],
podręczniki edukacyjne, pamiętniki, dzienniki, 41 organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie onkologii, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, kursy specjalizacyjne dla onkologów,
szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi klinik zdrowia [medyczne],
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia,
publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikacja czasopism, wydawanie czasopism, wydawanie
gazet, wydawanie nagród edukacyjnych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikacja
gazet elektronicznych online, zapewnianie seminariów szkoleniowych online, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
publikacji medycznych, publikowanie on-line elektronicznych ksią-
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żek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
usługi pisania blogów, organizowanie konkursów za pośrednictwem
intemetu, publikacja broszur, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie książek edukacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie konkursów’, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 świadczenie
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, usługi
medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem raka, usługi badań przesiewowych
w celu wy krycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w celu
wy krycia raka jader, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka piersi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki
macicy, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc. analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania
i prognozowania zagrożenia nowotworami, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym
nowotworów, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji on¬line dotyczących onkologii, psychoterapia, usługi
psychologów, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi psychoterapeutyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi
doradcze w zakresie zdrowia usługi lekarskie, usługi medycyny alternatywnej, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z dna, genetyką
i testami genetycznymi, ośrodki zdrowia, ochrona zdrowia, usługi
klinik zdrowia, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, usługi doradcze i informacyjne, świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi
prywatnych szpitali, 45 świadczenie usług w zakresie osobistego
wsparcia dla pacjentów chorujących na raka oraz, dla ich rodzin,
zapewnianie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów chorujących
na raka i ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych forów online,
usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 308601
(220) 2017 10 10
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) PHARMA MED TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL.
(540) Doktor TV
(540)

(210) 477484

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.22, 26.11.13, 02.01.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, montaż, konserwacja i naprawa urządzeń w systemie telewizji szpitalnej, montaż, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji
RTV, montaż telewizji kablowej, 38 transfer strumieniowy danych,
w tym materiałów multimedialnych w Internecie, usługi w zakresie
łączności komputerowej, usługi w zakresie komputerowego przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie transmisji
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie telewizji
kablowej, nadawanie telewizji kablowej, usługi w zakresie telewizji
szpitalnej, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, transmisja wideo
na żądanie, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 41 usługi w zakresie prowadzenia studia filmowego, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrania dźwiękowe
jakąkolwiek techniką, w tym na taśmach wideo i techniką cyfrową,
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
jakąkolwiek techniką, w tym na taśmach wideo i techniką cyfrową,
produkcja programów telewizyjnych, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji telewizyjnych programów rozrywkowych,
fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, usługi w zakresie publikowania elektronicznego
i multimedialnego, telewizyjne usługi rozrywkowe, 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, publikowanie
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on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 analizy systemów
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego
i multimedialnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, instalacja programów komputerowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych oraz multimedialnych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, wynajem sprzętu audiowizualnego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi obrazów cyfrowych, opracowanie i projektowanie produktów multimedialnych.

nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, preparaty
do depilacji dla celów medycznych i/lub leczniczych, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi z roślin do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów
leczniczych, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów
higienicznych, syropy do użytku medycznego, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz
do ich pielęgnacji do celów leczniczych, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety.

(111) 308602
(220) 2017 10 10
(210) 477511
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Dr Leon Luster
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki do rysunku brwi, preparaty do demakijażu, przyrządy do depilacji i depilatory, dezodoranty, antyperspiranty i wyroby perfumeryjne do użytku osobistego, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt,
kremy kosmetyczne, kremy do rąk i paznokci, kremy do twarzy, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, lotiony do włosów, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne, maści do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mydła dezodoryzujące,
mydła przeciwpotowe, mydła 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, puder
do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe nielecznicze,
szampony do włosów, odżywki do włosów, 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, preparaty kosmetyczne
do depilacji, preparaty do depilacji, kosmetyki do pielęgnacji skóry
i włosów, kremy po goleniu, balsamy po goleniu, kremy do golenia, żele do golenia, pianki do golenia, wody perfumowane, wody
kolońskie, lakiery do włosów, masła kosmetyczne, mydła, mydła
zapachowe, mydła pod prysznic, żele myjące, żele pod prysznic,
mleczka myjące, mleczka pod prysznic, kremy myjące, kremy pod
prysznic, mleczka do ciała, balsamy do ciała, odświeżacze do ust
w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do kąpieli, olejki eteryczne, pasty do obuwia, pianki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, pasty,
proszki, płyny do zębów, płyny po goleniu, preparaty do usuwania
skórek, szminki, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk
kosmetyczny, odżywki kosmetyczne, odżywki do włosów, odżywki
do paznokci, wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody
lawendowe, wody toaletowe, wybielacze do celów kosmetycznych,
wyroby perfumeryjne, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków dla
dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn,
zmywacze do paznokci, zestawy kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze,
produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje
dla celów leczniczych, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, lotiony
do celów farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu
do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli leczniczych,
produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów,
antyseptyki, balsamy dla celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, sole
do kąpieli, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt o przeznaczeniu leczniczym,

(111) 308603
(220) 2017 10 11
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) MOSEK AGNIESZKA THE KEY, Radom, PL.
(540) THE KEY TO ENGLISH
(540)

(210) 477526

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 14.05.02, 14.05.12, 20.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie: nauka języka angielskiego, szkoła językowa, kursy językowe.
(111) 308604
(220) 2017 10 11
(210) 477546
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 20
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LIPIEFECT
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, napoje witaminizowane,
lecznicze napoje mineralne.
(111) 308605
(220) 2017 10 11
(151) 2018 03 21
(441) 2017 11 27
(732) HRYNIWSKI JAN, Poznań, PL.
(540) lemon explore
(540)

(210) 477552

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 teczki, aktówki i tornistry, torby i torebki, walizy i torby podróżne, smycze i kagańce ze skóry i jej imitacji, parasolki, parasole i laski, 25 odzież, odzież ze skóry i jej imitacji, bielizna osobista,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe.
(111) 308606
(220) 2017 10 11
(210) 477565
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) BGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) CHINA TRANS BY BGT GROUP
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport samochodowy, transport kolejowy, transport morski, spedycja.
(111) 308607
(151) 2018 03 22

(220) 2017 10 12
(441) 2017 11 27

(210) 477596
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(732) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) WIŚLANE TARASY 2.0
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wynajem
budynków, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością,
zarządzanie budynkami, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości,
wycena nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia,
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie.
(111) 308608
(220) 2017 10 12
(210) 477597
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) GRZEGÓRZKI PARK
(540)

Kolor znaku: biały, szary, jasnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wynajem
budynków, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością,
zarządzanie budynkami, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości,
wycena nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia,
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie.
(111) 308609
(220) 2017 10 12
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) OBUSZKO DARIUSZ BUD-MET, Łódź, PL.
(540) SCHARF

(210) 477601
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, kołki rozporowe,
wkręty, kołki szybkiego montażu, wieszaki mocujące, pręty mocujące, łączniki, kotwy, śruby, osadzaki do śrub, szpilki budowlane,
tuleje rozprężone, mocowania do izolacji termicznych, mocowania
do izolacji fasadowych, mocowania do izolacji dachowych, płytki
perforowane, podkładki, haczyki, zawleczki, obejmy, nakrętki, nity,
gwoździe, siatki, liny, akcesoria linowe, profile budowlane metalowe, okucia budowlane, drabiny metalowe, rusztowania metalowe, 7 narzędzia z napędem elektrycznym i pneumatycznym, silniki
do maszyn, maszyny i obrabiarki, części do maszyn, roboty, uchwyty
do ostrzy, uchwyty wiertarskie, nasady do wkrętarek, 8 narzędzia
i przyrządy ręczne.
(111) 308610
(220) 2017 10 04
(210) 477282
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konin, PL.
(540) FABRYKA DIAMENTÓW
(540)

(531) 17.02.01, 09.03.10, 15.07.03, 27.05.01, 01.15.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty kosmetyczne do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty ścierne do ciała, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tłuszcze do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zestawy kosmetyków, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: olejki do masażu,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
odżywki do skórek wokół paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nielecznicze produkty toaletowe,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
maści do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakier do celów kosmetycznych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kremy do masażu, nie do celów leczniczych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki zawierające pantenol, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki
zawierające keratynę, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki w formie olejków, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki do użytku osobistego, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki
perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
preparaty i artykuły higieniczne, 44 usługi w zakresie ozdabiania
ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna,
depilacja woskiem, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza
kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia,
fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, higiena i pielęgnacja urody, gabine-
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ty pielęgnacji skóry, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zàbïég laserowy
skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków,
manicure, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, mycie włosów
szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów,
ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układanie włosów, udostępnianie obiektów i sprzętu
toaletowego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji
w dziedzinie stylïzacji włosów, udzielanie informacji związanych
z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, ścinanie włosów,
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów,
usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego
usuwania owłosienia, usługi manicure i pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi salonu fryzjerskiego dla
mężczyzn, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi depilacyjne, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, masaż.

(111) 308611
(220) 2017 10 04
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) MAKARUK JAN, Józefów, PL.
(540) Cukiernia Babcia Hela Józefów 1960
(540)

kowe urządzenia i przyrządy diagnostyczne, ultradźwiękowe urządzenia i przyrządy terapeutyczne, sondy ultradźwiękowe do celów
medycznych, ultradźwiękowy sprzęt medyczny, w tym do diagnozy
klinicznej.

(111) 308613
(220) 2017 10 05
(210) 477302
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KUBACKI DAWID INTER_EDU, Puck, PL.
(540) EDUFUN
(510), (511) 41 edukacja, usługi edukacyjne, edukacja przedszkolna,
edukacja szkolna, usługi przedszkoli, usługi szkół, kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkolenia, nauczanie i szkolenia, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, pokazy edukacyjne, prowadzenie imprez edukacyjnych, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, usługi placów zabaw, usługi rozrywkowe świadczone
dla dzieci, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), usługi świadczone
przez placówki oświatowe.
(111) 308614
(220) 2017 10 05
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KUBACKI DAWID INTER_EDU, Puck, PL.
(540) EduFun
(540)

(210) 477303

(210) 477284

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 09.01.10, 11.03.07,
08.01.18, 10.03.04, 27.05.01, 27.07.01, 26.07.25
(510), (511) 30 lody, sorbety, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 308612
(220) 2017 10 04
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) KIM DONG SU, Wonju-si, KR.
(540) ucos
(540)

2859

(210) 477290

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne inne niż do celów
dentystycznych, sprzęt medyczny i przyrządy do poprawy stanu
skóry za pomocą światła LED, urządzenia i przyrządy medyczne stosowane w kosmetyce, urządzenia i przyrządy medyczne stosowane
w chirurgii plastycznej, urządzenia i przyrządy medyczne stosowane
w diagnostyce, w tym w diagnozie klinicznej, urządzenia i przyrządy
do leczenia skóry, urządzenia i przyrządy do terapii światłem, urządzenia i przyrządy do terapii laserowej, urządzenia i przyrządy do terapii magnetycznej, urządzenia i przyrządy do terapii galwanicznej,
urządzenia i przyrządy do masażu ultradźwiękowego, ultradźwię-

Kolor znaku: czarny, czerwony, fioletowy, niebieski,
pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 18.05.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, usługi edukacyjne, edukacja przedszkolna,
edukacja szkolna, usługi przedszkoli, usług szkół, kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkolenia, nauczanie i szkolenia, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, pokazy edukacyjne, prowadzenie imprez edukacyjnych, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, usługi placów zabaw, usługi rozrywkowe świadczone
dla dzieci, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), usługi świadczone
przez placówki oświatowe.
(111) 308615
(220) 2017 10 05
(210) 477326
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) A23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hello
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości
świadczone również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości
przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania
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operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu działalnością
gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych
wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych,
37 usługi deweloperskie dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania
gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego
projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia
placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze
inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz,
usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań,
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz
inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości.

(111) 308616
(220) 2017 10 05
(210) 477327
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) GROUP ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) „KOTWALK″
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 ubrania i odzież, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego, również przez Internet w zakresie następujących towarów: kosmetyków, odzieży, usługi promocyjne w dziedzinie mody, usługi reklamowe i marketingowe, 41 organizowanie
i prowadzenie szkoleń.
(111) 308617
(220) 2017 08 17
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, PL.
(540) LOBATHERM systemy ociepleń
(540)

(210) 475441

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków,
chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane
w przemyśle, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty
do konserwacji płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające mury przed wilgocią,
stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów i farb, spoiwa
do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowie-
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trzania betonu, substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło
wodne, środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwacji
betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki zlepiające
do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce, emalie do malowania,
farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana, powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza jako pigment, taśmy antykorozyjne,
terpentyna, środki wiążące do farb, projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie nadruków
reklamowych, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta,
oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyjne, folie
metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje
izolacyjne, rękawice izolacyjne, szczeliwo do złączy, taśmy izolacyjne,
taśmy samoprzylepne inne niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna,
włókna azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie. związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelniające wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, boazeria, elementy wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło izolacyjne dla budownictwa, karton
budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używane w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, tłuczeń, sztuczny
kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda jako surowiec budowlany,
szalunki niemetalowe, żwir, piasek, cegły, granulat do znaczenia dróg,
okrycia i płyty niemetalowe dla budownictwa.

(111) 308618
(220) 2017 08 17
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, PL.
(540) sievert
(540)

(210) 475444

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.03.04
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków,
chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane
w przemyśle, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne
do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, preparaty chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty do konserwacji płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty konserwujące
stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające mury przed wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów i farb, spoiwa do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania
betonu, substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne,
środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwacji betonu
z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce, emalie do malowania, farby,
lakiery, pokosty, minia ołowiana, powłoki do drewna, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, sadza jako pigment, taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążące do farb, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane,
nafta, oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyjne,
folie metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, szczeliwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku domowego, biurowego,
medycznego, wata do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna,
włókna azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie, związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelniające wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, boazeria, elementy wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło izolacyjne dla budownictwa, karton
budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używane w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, tłuczeń, sztuczny
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kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda jako surowiec budowlany,
szalunki niemetalowe, żwir, piasek, cegły, granulat do znaczenia dróg,
okrycia i płyty niemetalowe dla budownictwa, 35 projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie
nadruków reklamowych.

(111) 308619
(220) 2017 08 17
(151) 2018 03 09
(441) 2017 11 20
(732) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, PL.
(540) ColorSelect by quick-mix
(540)

(210) 475442

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, brązowy, niebieski, zielony,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków,
chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane
w przemyśle, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty
do konserwacji płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające mury przed wilgocią,
stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów i farb, spoiwa
do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło
wodne, środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwacji
betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki zlepiające
do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce, emalie do malowania,
farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana, powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza jako pigment, taśmy antykorozyjne,
terpentyna, środki wiążące do farb, projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie nadruków
reklamowych, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta,
oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyjne, folie
metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje
izolacyjne, rękawice izolacyjne, szczeliwo do złączy, taśmy izolacyjne,
taśmy samoprzylepne inne niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna,
włókna azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie, związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelniające wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, boazeria, elementy wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło izolacyjne dla budownictwa, karton
budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używane w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, tłuczeń, sztuczny
kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda jako surowiec budowlany,
szalunki niemetalowe, żwir, piasek, cegły, granulat do znaczenia dróg,
okrycia i płyty niemetalowe dla budownictwa.
(111) 308620
(220) 2017 08 17
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, PL.
(540) HYDRO CONTROL
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16, 24.15.02

(210) 475439

2861

(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków,
chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane
w przemyśle, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty
do konserwacji płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające mury przed
wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów
i farb, spoiwa do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne, środki chemiczne do matowienia szkła, środki
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące,
środki zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce,
emalie do malowania, farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana, powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza jako pigment,
taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążące do farb, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta, oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyjne, folie metalowe izolacyjne,
kit, lakiery izolacyjne, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania
ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice
izolacyjne, szczeliwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata
do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna, włókna azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie. związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, masy uszczelniające wodoodporne,
19 materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy wykończenia budowli niemetalowe,
beton, gips, glina, szkło izolacyjne dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane
używane w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina
do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, tłuczeń,
sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda jako surowiec
budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, piasek, cegły, granulat
do znaczenia dróg, okrycia i płyty niemetalowe dla budownictwa,
35 projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie nadruków reklamowych.

(111) 308621
(220) 2017 08 17
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, PL.
(540) V.O.R
(540)

(210) 475440

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.15.01
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków,
chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane
w przemyśle, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty
do konserwacji płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające mury przed
wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów
i farb, spoiwa do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne, środki chemiczne do matowienia szkła, środki
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące,
środki zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce,
emalie do malowania, farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana, powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza jako pigment,
taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążące do farb,, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta, oleje do farb, smary, wa-
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zelina przemysłowa, 17 farby izolacyjne, folie metalowe izolacyjne,
kit, lakiery izolacyjne, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania
ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice
izolacyjne, szczeliwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata
do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna, włókna azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie. związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, masy uszczelniające wodoodporne,
19 materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy wykończenia budowli niemetalowe,
beton, gips, glina, szkło izolacyjne dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane
używane w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina
do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane, tłuczeń,
sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda jako surowiec
budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, piasek, cegły, granulat
do znaczenia dróg, okrycia i płyty niemetalowe dla budownictwa,
35 projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie nadruków reklamowych.

(510), (511) 4 gazy płynne do stosowania do celów domowych, gazy
płynne do stosowania w pojazdach mechanicznych.

(111) 308622
(220) 2017 10 06
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) WARGALA ŁUKASZ, Zielona Góra, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 21.03.01, 03.06.06, 27.05.01, 27.05.08, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.16, 26.01.20
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie oraz części i akcesoria
do wymienionych wcześniej towarów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 477369

(111) 308625
(220) 2017 10 06
(210) 477376
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) SOBCZYK TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
FUNTOM TENIS, Koszalin, PL.
(540) AGGRESSIVE COURT EQUIPMENT A.C.E
(540)

(111) 308626
(220) 2017 10 06
(210) 477383
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) FOSFOMETOL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(111) 308623
(220) 2017 06 16
(210) 473002
(151) 2018 05 16
(441) 2017 08 07
(732) GRZEBIELA CORREIA AGATA PILATES, Warszawa, PL.
(540) one passion different bodies
(540)

(111) 308627
(220) 2017 10 09
(210) 477399
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PASEJO
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, przechowywanie danych elektronicznych.

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka Pilatesu, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Pilates terapeutyczny.

(111) 308628
(220) 2017 10 16
(210) 477721
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) KOKOT MARCIN M. KOKOT (TRADING), Koszalin, PL.
(540) CA City Apartments
(540)

(531) 03.07.24, 26.11.13, 26.11.25
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie.

(111) 308624
(220) 2017 10 27
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) Barter Działamy z energią
(540)

(210) 478310

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, w zakresie domów mieszkalnych,
apartamentów i domów jednorodzinnych, 43 usługi pensjonatów,
usługi hoteli, usługi moteli, usługi wynajmowania mieszkań na pobyt
czasowy, usługi agencji zakwaterowania w hotelach i pensjonatach,
usługi restauracji i kawiarni.

Kolor znaku: jasnoszary, granatowy
(531) 19.01.01, 01.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

(111) 308629
(220) 2017 10 16
(210) 477722
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 27
(732) GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) gt. galicja tomaszek
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(540)

(732) GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dźwirzyno, PL.
(540) HAVET HOTEL RESORT & SPA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie kupować i oglądać w sklepach,
a także za pośrednictwem Internetu następujące towary: sprzęt agd
i rtv, a w szczególności krany, kuchenne urządzenia elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lodówki, piekarniki, pralki, płyty grzejące, roboty kuchenne elektryczne, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, zlewozmywaki, zmywarki naczyń, anteny, drukarki komputerowe,
komputery, laptopy, modemy, monitory ekranowe, odbiorniki audio
i wideo, odtwarzacze płyt dvd, radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy,
radia samochodowe, odbiorniki radiowe, słuchawki na uszy, telefony
przenośne, telewizory, a także kosiarki, rowery, skutery.
(111) 308630
(220) 2017 10 16
(210) 477726
(151) 2018 03 07
(441) 2017 11 20
(732) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław, PL.
(540) YOKOHAMA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, instalacje sanitarne, czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, żarówki oświetleniowe, lampy oświetleniowe,
latarki.
(111) 308631
(220) 2017 10 16
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) TWARÓG ANNA MAGIELEK, Młynne, PL.
(540) MAGIELEK RFID
(540)

(210) 477731

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.21, 26.11.22
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne.
(111) 308632
(220) 2017 10 16
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) TWARÓG ANNA MAGIELEK, Młynne, PL.
(540) MAGIELEK
(540)

(210) 477741

Kolor znaku: jasnoniebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 27.05.02, 27.05.04
(510), (511) 37 czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, pranie, dezynfekcja.
(111) 308633
(151) 2018 03 13
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(220) 2017 08 02
(441) 2017 11 27

(210) 477764

Kolor znaku: granatowy
(531) 29.01.04, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.25, 01.01.05, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele.
(111) 308634
(220) 2017 10 17
(210) 477772
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) DŁUGOSZ ANDRZEJ P.P.H.U. PROELITE, Łask, PL.
(540) RedNOX
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.
(111) 308635
(220) 2017 10 17
(210) 477773
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) VITA-SKINEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 308636
(220) 2017 10 17
(210) 477775
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) UNIQUE BOUTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) UNIQUE BOUTIQUE
(510), (511) 9 soczewki optyczne, soczewki do okularów, oprawki
do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, etui na okulary, 44 usługi optyczne.
(111) 308637
(220) 2017 10 17
(210) 477812
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ DERMO
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, środki zmiękczające skórę [emolienty], kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, 5 preparaty i artykuły higieniczne, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
dietetyczne i odżywcze, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, 16 ulotki reklamowe, publikacje reklamowe,
afisze, plakaty, materiały drukowane, 35 promocja sprzedaży, usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklama i marketing, plakaty reklamowe (rozlepianie-), usługi sprzedaży detalicznej dotyczące kosmetyków, w tym dermokosmetyków, zarządzanie biznesowe
i administracyjne punktami sprzedaży detalicznej kosmetyków,
w tym dermokosmetyków.
(111) 308638
(220) 2017 10 17
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ APTEKA

(210) 477815
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(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, dodatki do gazet w postaci
czasopism, książki, materiały piśmienne, afisze, plakaty, broszury,
biuletyny informacyjne, biuletyny-materiały drukowane, drukowane materiały edukacyjne, ulotki reklamowe, ulotki farmaceutyczne,
fotografie, 35 usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, promocja sprzedaży, marketing handlowy inny niż sprzedaż, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, 41 usługi
edukacyjne z zakresu farmacji, wydawanie czasopism, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], medyczne usługi edukacyjne, 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie środków
farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi
doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, higiena i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji medycznej,
usługi farm zdrowia [medyczne].

(111) 308639
(220) 2017 10 17
(210) 477819
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ AKADEMIA
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, periodyki, 36 reklama i marketing, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, szkolenia
personelu, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkolenia zawodowego, edukacja, nauczanie, edukacja zawodowa.
(111) 308640
(220) 2017 10 17
(210) 477820
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ PRODUCT
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, chusteczki perfumowane, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, balsam
do ciała, 5 preparaty i artykuły higieniczne, nasączane chusteczki antyseptyczne, plastry, materiały opatrunkowe, probiotyki (suplementy), suplementy żywnościowe, wata antyseptyczna, antybakteryjny
preparat do mycia rąk, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, substancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy
dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, kompresy, bandaże higieniczne, farmaceutyki i naturalne środki
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lecznicze, krople do oczu, krople do nosa do celów medycznych,
maści lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, jodyna, lecznicze napoje izotoniczne, olejki lecznicze, spraye do nosa do użytku
leczniczego, leki dla ludzi, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
toniki [lecznicze], 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe,
chusteczki papierowe do demakijażu, 29 olej kokosowy, 30 cukierki,
herbaty, herbaty ziołowe [napary], zioła przetworzone, zioła suszone, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, ciastka, owsianka, syrop spożywczy, syropy smakowe, 32 woda,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje witaminizowane,
35 reklama i marketing, 44 testy ciążowe.

(111) 308641
(220) 2017 10 17
(210) 477821
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ SKLEP
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, reklama i marketing, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.
(111) 308642
(220) 2017 10 17
(210) 477822
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ MUZEUM
(510), (511) 16 materiały drukarskie i introligatorskie, fotografie, materiały drukowane, druki, materiały piśmienne, katalogi, broszury,
35 organizowanie targów i wystaw, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, reklama i marketing, 41 wystawy muzealne, organizowanie
wystaw edukacyjnych, usługi muzeów-wystawy, organizowanie
wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
edukacyjne z zakresu farmacji, 44 usługi doradcze świadczone przez
apteki, usługi farmaceutyczne, wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa
farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane
z produktami farmaceutycznymi.
(111) 308643
(220) 2017 10 17
(210) 477823
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZIELNIK DOZ
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, zioła
lecznicze, herbata lecznicza, herbata ziołowa [napoje lecznicze],
sztuczna herbata [do użytku leczniczego], herbata z ziół do celów
leczniczych, 30 sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], zioła suszone, zioła do celów spożywczych, herbata, herbata w torebkach (nielecznicza), kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
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herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], nielecznicze
napoje herbaciane, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące ziół, zarządzanie biznesowe i administracyjne
punktami sprzedaży detalicznej ziół.

(111) 308644
(220) 2017 10 17
(210) 477824
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ ACTIVE
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, lecznicze
dodatki do żywności, dietetyczna żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje witaminizowane,
29 batony na bazie orzechów i nasion, nasiona jadalne, 30 batoniki,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, 32 napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, niegazowane
napoje bezalkoholowe.
(111) 308645
(220) 2017 10 17
(210) 477825
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ BEZ RECEPTY
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], dodatki do gazet w postaci
czasopism, książki, materiały piśmienne, afisze, plakaty, broszury,
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], drukowane materiały edukacyjne, ulotki reklamowe, ulotki farmaceutyczne,
fotografie, 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama i marketing, usługi reklamowe i marketingowe,
kampanie marketingowe, 41 wydawanie czasopism, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.
(111) 308646
(220) 2017 10 17
(210) 477826
(151) 2018 03 21
(441) 2017 12 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ DERMOEXPERT
(510), (511) 16 ulotki reklamowe, publikacje reklamowe, afisze, plakaty, materiały drukowane, plakaty reklamowe, czasopisma z plakatami, drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 promocja sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, reklama i marketing, plakaty reklamowe (rozlepianie-), usługi sprzedaży detalicznej dotyczące kosmetyków, w tym
dermokosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej w sklepach oraz
punktach sprzedaży, dotyczące kosmetyków, w tym dermokosmetyków, 41 publikowanie plakatów, szkolenia edukacyjne, szkolenia
personelu, szkolenia związane z dermokosmetykami i kosmetykami,
szkolenia dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.
(111) 308647
(220) 2017 10 17
(210) 477829
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) EUROTRADE WORLD COMMERCE S.L., Madryt, ES.
(540) Eurotrade Poland Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje eksportowo-importowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące
sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
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towarów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: żywności,
przypraw, napojów, mięsa, ryb, konserw mięsnych, konserw rybnych, kosmetyków, urządzeń sanitarnych, artykułów ogrodniczych,
instrumentów weterynaryjnych, instrumentów medycznych, aparatów weterynaryjnych, preparatów dietetycznych, sprzętu rolniczego,
suplementów dietetycznych, produktów hortologicznych, produktów ogrodniczych, produktów dla zwierząt domowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, materiałów na podściółkę dla zwierząt,
ściółki dla zwierząt, przyborów stosowanych do pielęgnacji zwierząt,
chemikaliów stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
chemikaliów stosowanych w przemyśle, chemikaliów stosowanych
w ogrodnictwie, chemicznych odczynników testowych do celów
medycznych, odczynników chemicznych do stosowania w przemyśle, kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody, preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, produktów toaletowych, artykułów do czyszczenia,
artykułów weterynaryjnych, mebli dla szpitali, sprzętu medycznego,
materiałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, papieru,
kartonu, drewna, metalu i ze szkła.

(111) 308648
(220) 2017 10 18
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) DYNUS MAREK SENSUM, Warszawa, PL.
(540) SENSUM art
(540)

(210) 477851

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe.
(111) 308649
(220) 2017 10 18
(210) 477853
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń, PL.
(540) Kubala
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.03.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane i konstrukcyjne oraz
ich elementy, metalowe części narzędzi ręcznych, metalowe elementy złączne dla narzędzi ręcznych, uchwyty metalowe i z metali laminowanych, metalowe części uchwytów narzędzi ręcznych, drobne
wyroby metalowe, regały z metalu dla narzędzi, pojemniki i kastry
murarskie metalowe, 8 narzędzia i przyrządy z napędem, ręcznie sterowane, do obróbki materiałów oraz do budowy, napraw i konserwacji, narzędzia ręczne do budowy, napraw i konserwacji, narzędzia
ręczne tnące, ścierne i do obróbki powierzchni, szpachle metalowe
i z tworzyw sztucznych, kielnie i kielnie sztukatorskie, pace tynkarskie, pace metalowe, pace do ścierania, pace z gąbką, skrobaki i skrobaki do farb, zdzieraki, mieszadła, wałki z kolcami do napowietrzania
wylewki, narzędzia ręczne do cięcia kafelków, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa, w tym za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej
i w sklepach internetowych, w zakresie sprzedaży towarów takich
jak: narzędzia i przyrządy z napędem, ręcznie sterowane, do obróbki
materiałów oraz do budowy, napraw i konserwacji, narzędzia ręczne do budowy, napraw i konserwacji, a także urządzenia, narzędzia
i naczynia dla gospodarstw domowych i ogrodowe, sprzęt do czyszczenia, regały dla narzędzi, oraz szpachle metalowe i z tworzyw
sztucznych, kielnie i kielnie sztukatorskie, pace tynkarskie, pace metalowe, pace do ścierania, pace z gąbką, podstawki do zapraw, skrobaki i skrobaki do farb, zdzieraki mieszadła, wałki z kolcami do napowietrzania wylewki, pojemniki, wiadra i kastry murarskie, mieszadła
dla farb i betonu, kuwety malarskie, kratki malarskie, aplikatory farb,
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pędzle, wałki malarskie, skrobaki, zdzieraki, wałki z kolcami, wiertła,
piły, noże, łopaty, zbijaki do lodu, poziomice, łaty tynkarskie, rolki
wyżymające, narzędzia do cięcia kafelków, osłony z tworzyw lub
gumy dla ochrony osób, odzieży i obuwia przy pracach murarskich .

(111) 308650
(220) 2017 10 19
(210) 477867
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) CURLY² SMOOTHING EMULSION
(540)

Kolor znaku: różowy, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów
kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, maski kosmetyczne, odżywki
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania
włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do celów
kosmetycznych, barwników do celów kosmetycznych, barwników
kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyków, kosmetyków do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów
do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków
do celów kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs sztucznych,
suchych szamponów, szamponów, zestawów kosmetyków, czepków
do farbowania włosów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek
do upinania włosów w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów,
peruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów,
wałków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 308651
(220) 2017 07 26
(151) 2018 05 11
(441) 2017 12 27
(732) NARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA
LUTOSŁAWSKIEGO, Wrocław, PL.
(540) Pośpiewaj mi mamo, Pośpiewaj mi tato
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, różowy, czerwony, czarny
(531) 01.07.06, 01.07.07, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24,
02.05.06
(510), (511) 41 warsztaty w celach kulturalnych, edukacyjnych i szkoleniowych.
(111) 308652
(220) 2017 10 19
(210) 477908
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami
wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 308653
(220) 2017 10 19
(210) 477930
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 27
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.01.04
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami
wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 308654
(220) 2017 10 19
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) BARANOWSKI SEBASTIAN, Marki, PL.
(540) Słowiańskie Skarby
(540)

(210) 474593

(531) 02.03.05, 02.03.15, 27.05.01

(210) 477933
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(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 4 świece i knoty
do oświetlenia, 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 30 wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, produkty pszczele.

(111) 308655
(220) 2017 10 19
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów, PL.
(540) STERK
(540)

(210) 477934

(531) 26.04.12, 26.04.05, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi niemetalowe.
(111) 308656
(220) 2017 10 19
(210) 477944
(151) 2018 03 06
(441) 2017 11 20
(732) KAMIŃSKI MARIUSZ WEHIKUŁ SMAKU, Kielce, PL.
(540) wehikuł smaku
(510), (511) 29 sery, mięso, wędliny, ryby nieżywe, śmietana, 30 pieczywo, słodycze, ciasta, herbata, kawa, 31 warzywa, owoce, pomarańcze, ziemniaki.
(111) 308657
(220) 2017 10 23
(210) 478056
(151) 2018 03 16
(441) 2017 11 27
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) LIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania w laryngologii, krople do uszu.
(111) 308658
(220) 2017 10 23
(210) 478057
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) LIDOTO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania w laryngologii, krople do uszu.
(111) 308659
(220) 2017 10 23
(210) 478062
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) STOBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzów, PL.
(540) stobud DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, zarządzanie budynkami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi,
zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, wycena i zarządzanie nieru-
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chomościami, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań, studio i pokoi,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), agencje mieszkaniowe [mieszkania], organizowanie wynajmu mieszkań, usługi wynajmu mieszkań, biuro wynajmu
mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 37 usługi odnawiania
mieszkań, wznoszenie obszarów mieszkalnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, naprawa i konserwacja budynków
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, usługi budowlane, usługi tynkowania, usługi malarskie,
usługi sprzątania, usługi rozbiórkowe, usługi zarządzania budową,
usługi doszczelniania budynków, usługi doradztwa budowlanego,
usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi w zakresie mycia budynków, usługi doradcze
w zakresie budowania, usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone przez majstrów,
budowa nieruchomości [budownictwo], wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, 39 prowadzenie parkingów, usługi
parkingowe, udostępnianie obiektów parkingowych, udostępnianie
miejsc parkingowych, usługi garaży parkingowych, wynajmowanie
miejsc parkingowych, usługi udostępniania miejsc parkingowych,
wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni parkingowej
dla pojazdów, wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem
automatycznych systemów parkingowych.

(111) 308660
(220) 2017 10 23
(210) 478064
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) HI-FI COLOR
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, jasnoczerwony, różowy,
jasnoróżowy, fioletowy, jasnofioletowy, granatowy, niebieski,
jasnoniebieski, zielony, jasnozielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 24.17.25
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
(111) 308661
(220) 2017 10 23
(210) 478073
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) JONIEC MAREK, KUC ŁUKASZ ETRANS WÓZKI WIDŁOWE
SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, PL.
(540) etrans
(540)

Kolor znaku: bordowy, szary
(531) 15.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z następującymi
towarami: wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spycharki, koparki, ładowarki, części zamienne i ogumienie dla powyższych urządzeń, 37 konserwacja i naprawy następujących urządzeń:
wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spycharki, koparki, ładowarki.

(111) 308662
(220) 2017 10 23
(210) 478075
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) OGRODOWICZ MACIEJ, Sromowce Niżne, PL.
(540) FLISACKIE PIWO
(540)

Nr 7/2018

(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), lody
sorbetowe, jogurty mrożone, lody z dodatkami: bitej śmietany, owoców świeżych i ich przetworów, orzechów, pieczywa cukierniczego,
galaretek, sosów deserowych, alkoholu, jadalne ozdoby do ciast i lodów, desery lodowe, 43 lodziarnie, kawiarnie, cukiernie, wynajem
urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.

(111) 308666
(220) 2017 10 23
(210) 478113
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA KAMIL
KAMIL GAWLIŃSKI IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cięcina, PL.
(540) Elisium
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, zielony, ciemnozielony,
beżowy, brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, szary,
jasnoszary, niebieski, żółty, jasnożółty
(531) 02.01.04, 02.01.08, 02.01.12, 02.01.23, 07.15.05, 06.03.14,
06.01.02, 09.01.10, 27.05.01, 18.03.09, 18.03.23, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, w szczególności piwo rzemieślnicze.

(531) 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, sztuczne paznokcie, zestawy kosmetyków, zmywacze
do paznokci.

(111) 308663
(220) 2017 10 23
(210) 478076
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) OGRODOWICZ MACIEJ, Sromowce Niżne, PL.
(540) PIENIŃSKIE PIWO
(540)

(111) 308667
(220) 2017 10 24
(210) 478159
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) VIRÁG MAŁGORZATA OWOCNE MIEJSCE, Warszawa, PL.
(540) OWOCNE MIEJSCE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, czerwony, beżowy, jasnożółty
(531) 29.01.15, 25.01.15, 26.05.16, 09.01.10, 24.09.02, 06.19.05,
05.07.03, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, w szczególności piwo rzemieślnicze.
(111) 308664
(220) 2017 10 23
(210) 478085
(151) 2018 03 23
(441) 2017 12 04
(732) BACKALDRIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bułka Vita+
(510), (511) 30 bułki.
(111) 308665
(220) 2017 10 23
(210) 478110
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) ’’u Lodziarzy’’ WYTWÓRNIA LODÓW POLSKICH
(540)

Kolor znaku: beżowy, ciemnobrązowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

Kolor znaku: ciemnozielony, bordowy, jasnozielony,
pomarańczowy, ciemnożółty
(531) 02.07.23, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 43 krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.
(111) 308668
(220) 2017 10 24
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) NOTINO LIMITED, Nikozja, CY.
(540) iperfumy.pl by NOTINO
(540)

(210) 478167

Kolor znaku: czarny, ciemnoróżowy
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], broszury, fotografie [wydrukowane], afisze, plakaty, karty pocztowe, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, podręczniki [książki], bloczki do notowania
zamówień, nalepki, naklejki [kalkomanie], przyrządy do pisania,
opakowania z tworzyw sztucznych, proporczyki z papieru, karton
opakowaniowy, publikacje promocyjne, papier i karton, 35 publikowanie tekstów reklamowych, pomoc w zakresie planowania
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
promocja sprzedaży, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek
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reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, 39 transport towarów, składowanie towarów,
pakowanie towarów.

(111) 308669
(220) 2017 10 24
(210) 478198
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) XPERIENCE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) xperience CORPORATE EVENTS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, pomarańczowy, jasnozielony,
ciemnozielony, fioletowy, niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.15, 26.13.01
(510), (511) 39 transport podróżnych, transport powietrzny, rezerwacja podróży, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja miejsc
na podróże, rezerwacja, transport, transport pasażerski, turystyka,
41 organizowanie i obsługa konferencji, prowadzenie konferencji,
organizowanie i obsługa kongresów, prowadzenie kongresów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki,
43 organizowanie wycieczek, wypożyczanie samolotów, rezerwacja
miejsc w hotelach.
(111) 308670
(220) 2017 10 25
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) BILIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) Leading Women
(540)
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(540) De Graaf Poland
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, galaretki, pasty owocowe,
przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe zawierające orzechy,
wypieki, wyroby cukiernicze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy laskowe,
pistacjowe, włoskie, kandyzowane, ziemne, blanszowane, preparowane, jadalne, w czekoladzie, przetworzone, z przyprawami.
(111) 308673
(220) 2017 10 26
(210) 478235
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo, PL.
(540) Star Fish Premium Quality
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie.
(111) 308674
(220) 2017 10 27
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) Arctic POWER
(540)

(210) 478309

(210) 478216

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.01.99, 27.05.01, 26.01.19, 29.01.13
(510), (511) 41 badania edukacyjne i usługi edukacyjne, seminaria
edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie samorozwoju i budowaniu wizerunku, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów.
(111) 308671
(220) 2017 05 04
(210) 471176
(151) 2017 12 11
(441) 2017 07 03
(732) ZIĘBA RENATA FIRMA HANDLOWA RAMIZ, Kraków, PL.
(540) SporTrike
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery dziecięce, 28 rowery zabawkowe, rowery trójkołowe-zabawki, rowery trójkołowe dla dzieci-zabawki.
(111) 308672
(220) 2017 10 26
(210) 478233
(151) 2018 03 22
(441) 2017 12 04
(732) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo, PL.

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 19.01.01, 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gazy płynne do stosowania do celów domowych, gazy
płynne do stosowania w pojazdach mechanicznych.
(111) 308675
(220) 2010 11 08
(210) 377514
(151) 2018 03 30
(441) 2011 02 14
(732) Philip Morris Polska Distribution Sp. z o. o., Kraków, PL.
(540) CARO RED
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 308676
(220) 2010 11 08
(210) 377516
(151) 2018 03 30
(441) 2011 02 14
(732) Philip Morris Polska Distribution Sp. z o. o., Kraków, PL.
(540) CARO SOFT BLUE
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
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(111) 308677
(220) 2010 11 08
(210) 377519
(151) 2018 03 30
(441) 2011 02 14
(732) Philip Morris Polska Distribution Sp. z o. o., Kraków, PL.
(540) CARO BLUE
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 308678
(220) 2011 02 25
(210) 381890
(151) 2018 03 30
(441) 2011 06 06
(732) PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) C Caro SOFT BLUE 24`s
(540)

Kolor znaku: błękitny, niebieski, jasnoniebieski, biały, żółty,
czerwony
(531) 03.01.01, 03.01.02, 24.01.05, 24.01.15, 24.09.02, 25.01.15,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 308679
(220) 2011 02 25
(210) 381911
(151) 2018 03 30
(441) 2011 06 06
(732) PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BLUE 24`s C Caro
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały,
żółty, czerwony
(531) 03.01.01, 03.01.02, 24.01.05, 24.01.15, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
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popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.

(111) 308680
(220) 2012 09 06
(210) 404548
(151) 2018 04 09
(441) 2012 12 17
(732) SIGMA PUMPY HRANICE, S.R.O., HRANICE I, CZ.
(540) DARLING
(510), (511) 7 pompy jako części maszyn, silników i silników napędowych i ich części, pompy hydrodynamiczne jak i odśrodkowe, osiowe
i wirowe, pompy hydrostatyczne tłokowe, nurnikowe, membranowe,
skrzydełkowe, wrzecionowe, płytkowe, pompy z wirującymi tłokami
i pompy strumieniowe jak i ejektory i tarany hydrauliczne, układy urządzeń pompujących należące do tej klasy, 9 przełączające urządzenia
regulacyjne, urządzenia elektryczne do sterowania pracą i kontroli
pracy pomp i agregatów pompowych, skrzynki przełączeniowe, wyłączniki ochronne, wskaźnik pracy silnika, urządzenia rejestrujące
do zdalnego oznaczania poziomu wody oraz dopływającej ilości.
(111) 308681
(220) 2013 09 02
(210) 418469
(151) 2018 02 20
(441) 2013 12 23
(732) RODANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzele, PL.
(540) Rodana
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 01.07.19, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewody metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe zawory do przewodów
wodociągowych, budowlane materiały metalowe i wyroby z nich:
armatura do przewodów, blacha i materiały blacharskie, ćwieki,drut,
drabiny, dzwonki, gwoździe, haki i klamry, imadła, kątowniki i profile, klucze, kłódki, kołki, kowadła, konstrukcje metalowe, kątowniki,
nakrętki i nity, obręcze, okucia i opaski zaciskowe, osprzęt do drzwi
i okien, pierścienie dystansowe, oporowe z gwintem lub bez, płyty
kotwiące, podkładki, pręty, skrzynie, pojemniki, rękojeści do narzędzi,
rury, rurki, rygle, sworznie, śruby i wkręty, tuleje, uszczelki i zaciski metalowe, zamki, zasuwy, złącza metalowe, 17 armatura do przewodów
niemetalowa, elementy złączne z tworzyw sztucznych, mufy niemetalowe, osłony do rur niemetalowe, półprzetworzone wyroby z tworzyw
sztucznych, rury giętkie niemetalowe, złączki niemetalowe, zwężki
niemetalowe, 19 barierki bezpieczeństwa niemetalowe, belki z tworzyw sztucznych, boazeria niemetalowa, bramy niemetalowe, części
schodów niemetalowe, dachówka niemetalowa, dachy i ich pokrycia
niemetalowe, deflektory kominowe niemetalowe, drzwi, futryny, niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe, gzymsy niemetalowe,
kominy i kanały niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe,
kosze dachowe niemetalowe, kolanka niemetalowe, korytka niemetalowe, kratki ściekowe niemetalowe, kształtki i kształtowniki niemetalowe, kraty niemetalowe, kształtki rozgałęzieniowe niemetalowe,
kształtki rurowe niemetalowe, listwy niemetalowe, lufciki i ich elementy niemetalowe, łaty niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, nadproża niemetalowe,
nasady kominowe niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okiennice
niemetalowe, okna i ich elementy niemetalowe, palisady niemetalowe, podpory niemetalowe, powłoki niemetalowe, przegrody niemetalowe, ramki niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, rolety i ich części niemetalowe, rury drenarskie niemetalowe, rury do wody, gazu
i kanalizacji niemetalowe, rury dla budownictwa niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny i ich elementy niemetalowe, schody i ich elementy niemetalowe, słupy i stemple
niemetalowe, stropy i ich elementy niemetalowe, sufity i ich elementy
niemetalowe, szalunki i ich elementy niemetalowe, ścianki niemetalowe, trójnitki niemetalowe, wzierniki niemetalowe, wyroby z tworzyw
sztucznych dla budownictwa, żaluzje i ich elementy niemetalowe,
20 armatura w postaci zaworów, zasuw i klap (za wyjątkiem armatury
sanitarnej), nie z metalu, do montażu w rurociągach, 35 oferowanie
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i sprzedaż w hurtowniach i sklepach wszelkich towarów do instalacji
kanalizacyjnych, 37 usługi remontowe, usługi budowlane, usługi budowlane instalacji kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, budowa
budynków i budowli.

(111) 308682
(220) 2013 09 02
(210) 418470
(151) 2018 02 20
(441) 2013 12 23
(732) RODANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzele, PL.
(540) RODANA
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewody metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe zawory do przewodów
wodociągowych, budowlane materiały metalowe i wyroby z nich:
armatura do przewodów, blacha i materiały blacharskie, ćwieki, drut,
drabiny, dzwonki, gwoździe, haki i klamry, imadła, kątowniki i profile, klucze, kłódki, kołki, kowadła, konstrukcje metalowe, kątowniki,
nakrętki i nity, obręcze, okucia i opaski zaciskowe, osprzęt do drzwi
i okien, pierścienie dystansowe, oporowe z gwintem lub bez, płyty
kotwiące, podkładki, pręty, skrzynie, pojemniki, rękojeści do narzędzi,
rury, rurki, rygle, sworznie, śruby i wkręty, tuleje, uszczelki i zaciski metalowe, zamki, zasuwy, złącza metalowe, 17 armatura do przewodów
niemetalowa, elementy złączne z tworzyw sztucznych, mufy niemetalowe, osłony do rur niemetalowe, półprzetworzone wyroby z tworzyw
sztucznych, rury giętkie niemetalowe, złączki niemetalowe, zwężki
niemetalowe, 19 barierki bezpieczeństwa niemetalowe, belki z tworzyw sztucznych, boazeria niemetalowa, bramy niemetalowe, części
schodów niemetalowe, dachówka niemetalowa, dachy i ich pokrycia
niemetalowe, deflektory kominowe niemetalowe, drzwi, futryny, niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe, gzymsy niemetalowe,
kominy i kanały niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe,
kosze dachowe niemetalowe, kolanka niemetalowe, korytka niemetalowe, kratki ściekowe niemetalowe, kształtki i kształtowniki niemetalowe, kraty niemetalowe, kształtki rozgałęzieniowe niemetalowe,
kształtki rurowe niemetalowe, listwy niemetalowe, lufciki i ich elementy niemetalowe, łaty niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, nadproża niemetalowe,
nasady kominowe niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okiennice
niemetalowe, okna i ich elementy niemetalowe, palisady niemetalowe, podpory niemetalowe, powłoki niemetalowe, przegrody niemetalowe, ramki niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, rolety i ich części niemetalowe, rury drenarskie niemetalowe, rury do wody, gazu
i kanalizacji niemetalowe, rury dla budownictwa niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny i ich elementy niemetalowe, schody i ich elementy niemetalowe, słupy i stemple
niemetalowe, stropy i ich elementy niemetalowe, sufity i ich elementy
niemetalowe, szalunki i ich elementy niemetalowe, ścianki niemetalowe, trójnitki niemetalowe, wzierniki niemetalowe, wyroby z tworzyw
sztucznych dla budownictwa, żaluzje i ich elementy niemetalowe,
20 armatura w postaci zaworów, zasuw i klap (za wyjątkiem armatury
sanitarnej), nie z metalu, do montażu w rurociągach, 35 oferowanie
i sprzedaż w hurtowniach i sklepach wszelkich towarów do instalacji
kanalizacyjnych, 37 usługi remontowe, usługi budowlane, usługi budowlane instalacji kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, budowa
budynków i budowli.
(111) 308683
(220) 2015 01 20
(151) 2018 04 03
(441) 2015 05 11
(732) APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, NL.
(540) ESGERD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.

(210) 437898

(111) 308684
(220) 2015 01 30
(210) 438354
(151) 2016 03 24
(441) 2015 05 11
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Bobolen
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, napoje lecznicze
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, dodatki witaminowe i mineralne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki wzmacniające, napoje witaminizowane,
odżywcze suplementy diety, preparaty multiwitaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.

(111) 308685
(220) 2015 04 22
(210) 441689
(151) 2018 03 05
(441) 2015 08 03
(732) CPS CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) cps
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
prowadzenie punktów sprzedaży żywności lub napojów, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi cateringowe, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie dystrybutorów wody
pitnej, wypożyczanie akcesoriów do konsumpcji żywności i napojów, informacja o ww. usługach.
(111) 308686
(220) 2015 04 22
(210) 441690
(151) 2018 03 05
(441) 2015 08 03
(732) CPS CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) cps
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, zielony, biały
(531) 01.15.11, 11.03.05, 11.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
prowadzenie punktów sprzedaży żywności lub napojów, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi cateringowe, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie dystrybutorów wody
pitnej, wypożyczanie akcesoriów do konsumpcji żywności i napojów, informacja o ww. usługach.
(111) 308687
(220) 2015 08 10
(210) 445780
(151) 2016 12 02
(441) 2015 11 09
(732) FAKIOGLU ISMAIL BLUE STAR, Raszyn, PL.
(540) ZINZOLIN
(510), (511) 25 odzież, marynarki, spodnie, sukienki, spódnice,
spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra jako odzież, kurtki, bluzki, swetry, pulowery, fartuchy, kostiumy kąpielowe, slipy, pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale, apaszki, krawaty, paski
do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule męskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, obuwie, półbuty, buty
sznurowane, botki, kalosze, cholewki do obuwia, getry, buty sportowe narciarskie, piłkarskie, gimnastyczne, pantofle, sandały, czapki, kapelusze, cylindry, opaski na głowę, chusty, berety, 35 agencje
importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia sprzedaży na stronie
Web w których zgromadzono na rzecz osób trzecich różne towary
jak: odzież, bielizna, buty, nakrycia głowy, szaliki, swetry, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni, w których zgromadzono na rzecz
osób trzecich różne towary, jak: odzież, marynarki, spodnie, spódnice, spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra, kurtki, bluzki, swetry, pulowery, fartuchy, skafandry, kostiumy kąpielowe, slipy,
pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale, apaszki, krawaty,
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paski do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule męskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, obuwie, półbuty,
buty sznurowane, botki, kalosze, cholewki do obuwia, getry, buty
sportowe narciarskie, piłkarskie, gimnastyczne, pantofle, sandały,
czapki, kapelusze, cylindry, opaski na głowę, chusty, berety, odzież
ze skóry, torby/torebki do noszenia, worki i torby, bagażniki i torby
bagażowe, torebki odzieżowe, parasolki, torebki podręczne, torby
podróżne na ubranie, portmonetki i sakiewki, etui na klucze, worki
na odzież do podróży, torby i worki kąpielowa, torby plażowe, plecaki, kosmetyczki podróżne, paski i portfele, wyroby ze skór zwierzęcych, pudła na kapelusze, walizy, torby podróżne, zegarki, okulary,
usługi pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, dekoracja witryn sklepowych, badania
marketingowe, dystrybucja próbek, reklama, reklama telewizyjna,
rozprowadzanie materiałów reklamowych, publikacja tekstów reklamowych, pokazy towarów, zarządzanie profesjonalne działalnością
artystyczną, organizowanie targów i wystaw dla celów komercyjnych i reklamowych, informacja o wyżej wymienionych usługach.

(111) 308688
(220) 2015 10 22
(210) 448388
(151) 2018 01 17
(441) 2016 02 01
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Koko Loko
(510), (511) 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce],
nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach,
orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne,
ziarna nieprzetworzone.
(111) 308689
(220) 2016 02 24
(210) 452699
(151) 2018 03 30
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) cadet
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
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,
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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) 308690
(220) 2016 05 09
(210) 456109
(151) 2016 11 18
(441) 2016 08 01
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) DISCO POLO
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromatyczne olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emulgowane
olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, naturalne olejki eteryczne, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne
do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe,
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, roślinne
olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], safrol, zmieszane olejki eteryczne, 34 pudełka na papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, przybory dla
palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, artykuły dla palaczy
z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego,
azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], bibułki papierosowe, bloczki
bibułki papierosowej, cybuchy do fajek, cygarniczki, cygarniczki na cygaro z metali szlachetnych, cygarniczki z metali szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów
elektronicznych, fajki, stojaczki na fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego,
fajki na tytoń mentolowy, fajki wodne, filtry do cygar, filtry do fajek,
filtry do papierosów, filtry do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, papier higroskopijny do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla
palaczy], ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ustniki do cygarniczek, ustniki do cygar, ubijaki
do fajek, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], spluwaczki dla żujących
tytoń, skrobaczki do fajek, pudełka na papierosy elektroniczne, przybory do czyszczenia fajek, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papier higroskopijny do tytoniu, osłony na azjatyckie długie
fajki do tytoniu, noże do fajek, cygara, cygaretki, japoński poszatkowany tytoń [kizami], krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, papierosy mentolowe, papierosy z filtrem,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy zawierające
substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do żucia, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, zapalniczki
dla palaczy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach,
zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, papierosy elektroniczne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, pojemniki na zapałki, pojemniki na zapałki nie z metali szlachetnych, pojemniki na zapałki z metali szlachetnych, pudełka
na zapałki nie z metali szlachetnych, pudełka na zapałki z metali szlachetnych, pudełka na zapałki, zapałki bezpieczne, zapałki parafinowe,
zapałki siarkowe, żółte fosforowe zapałki.
(111) 308691
(151) 2016 11 18

(220) 2016 05 09
(441) 2016 08 01

(210) 456110
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(111) 308692
(220) 2016 05 23
(210) 456837
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GIEWONT
(540)

(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, aromaty,
aromaty jako olejki aromatyczne, aromatyczne olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty jako olejek
eteryczny, esencje eteryczne, olejki eteryczne, geraniol, naturalne
olejki eteryczne, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany,
olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne
do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku
w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów
kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, roślinne olejki eteryczne, terpeny
jako olejki eteryczne, safrol, zmieszane olejki eteryczne, 9 baterie
elektryczne, ładowalne baterie elektryczne, akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, akumulatorki
do powtórnego naładowania, baterie do ponownego ładowania,
ładowarki sieciowe, ładowarki do papierosów elektronicznych,
ładowarki do baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowalne
baterie elektryczne, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, zestawy baterii, 34 pudełka na papierosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, przybory
dla palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem, tytoń
i produkty tytoniowe w tym substytuty tytoniu, waporyzatory
osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy,
nie z metalu szlachetnego, azjatyckie długie fajki do tytoniu-kiseru, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, cybuchy
do fajek, cygarniczki, cygarniczki na cygaro z metali szlachetnych,
cygarniczki z metali szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu,
elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, fajki, stojaczki na fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego,
fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki na tytoń
mentolowy, fajki wodne, filtry do cygar, filtry do fajek, filtry do papierosów, filtry do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe,
papier higroskopijny do fajek, zatyczki do fajek jako przybory dla
palaczy, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ustniki do cygarniczek, ustniki do cygar, ubijaki do fajek, stojaki na fajki jako przybory dla palaczy, spluwaczki
dla żujących tytoń, skrobaczki do fajek, pudełka na papierosy elektroniczne, przybory do czyszczenia fajek, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, papier higroskopijny do tytoniu, osłony
na azjatyckie długie fajki do tytoniu, noże do fajek, cygara, cygaretki, japoński poszatkowany tytoń-kizami, krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy
mentolowe, papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów
leczniczych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla
palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy,
substytuty tytoniu, substytuty tytoniu nie do celów medycznych,
tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do żucia, tytoń luzem
do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, zapalniczki dla palaczy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory
do bezdymnych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, pojemniki
na zapałki, pojemniki na zapałki nie z metali szlachetnych, pojemniki na zapałki z metali szlachetnych, pudełka na zapałki nie z metali
szlachetnych, pudełka na zapałki z metali szlachetnych, pudełka
na zapałki, zapałki bezpieczne, zapałki parafinowe, zapałki siarkowe.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14

(111) 308693
(220) 2016 06 13
(210) 457767
(151) 2016 11 23
(441) 2016 08 01
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SMOKE

(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NASZE DISCO
(510), (511) 3 olejki, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromatyczne olejki eteryczne,
cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emulgowane
olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, naturalne olejki eteryczne, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne
do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe,
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, roślinne
olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], safrol, zmieszane olejki eteryczne, 34 pudełka na papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, przybory dla
palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, artykuły dla palaczy
z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego,
azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], bibułki papierosowe, bloczki
bibułki papierosowej, cybuchy do fajek, cygarniczki, cygarniczki na cygaro z metali szlachetnych, cygarniczki z metali szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów
elektronicznych, fajki, stojaczki na fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego,
fajki na tytoń mentolowy, fajki wodne, filtry do cygar, filtry do fajek,
filtry do papierosów, filtry do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, papier higroskopijny do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla
palaczy], ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ustniki do cygarniczek, ustniki do cygar, ubijaki
do fajek, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], spluwaczki dla żujących
tytoń, skrobaczki do fajek, pudełka na papierosy elektroniczne, przybory do czyszczenia fajek, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papier higroskopijny do tytoniu, osłony na azjatyckie długie
fajki do tytoniu, noże do fajek, cygara, cygaretki, japoński poszatkowany tytoń [kizami], krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, papierosy mentolowe, papierosy z filtrem,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy zawierające
substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do żucia, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, zapalniczki
dla palaczy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach,
zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, papierosy elektroniczne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, pojemniki na zapałki, pojemniki na zapałki nie z metali szlachetnych, pojemniki na zapałki z metali szlachetnych, pudełka
na zapałki nie z metali szlachetnych, pudełka na zapałki z metali szlachetnych, pudełka na zapałki, zapałki bezpieczne, zapałki parafinowe,
zapałki siarkowe, żółte fosforowe zapałki.
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 pudełka na papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, przybory dla palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem, tytoń
i produkty tytoniowe w tym substytuty tytoniu, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, artykuły
dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu
szlachetnego, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej: cybuchy do fajek, cygarniczki,
cygarniczki na cygaro, z metali szlachetnych, cygarniczki z metali
szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, fajki, stojaczki na fajki, fajki
do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu,
nie z metalu szlachetnego, fajki na tytoń mentolowy, fajki wodne, filtry
do cygar, filtry do fajek, filtry do papierosów, filtry do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, papier higroskopijny do fajek, zatyczki
do fajek [przybory dla palaczy], ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ustniki do cygarniczek, ustniki
do cygar, ubijaki do fajek, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], spluwaczki dla żujących tytoń, skrobaczki do fajek, pudełka na papierosy
elektroniczne, przybory do czyszczenia fajek, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papier higroskopijny do tytoniu, osłony
na azjatyckie długie fajki do tytoniu, noże do fajek, cygara, cygaretki,
japoński poszatkowany tytoń [kizami], krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy mentolowe, papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty tytoniu,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu nie do celów medycznych, tabaka, tytoń, tytoń
do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia
papierosów, tytoń do żucia, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń
mentolowy, zapalniczki dla palaczy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń
surowy, tytoń w liściach, zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny
do stosowania w e-papierosach, papierosy elektroniczne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, pojemniki na zapałki,
pojemniki na zapałki nie z metali szlachetnych, pojemniki na zapałki
z metali szlachetnych, pudełka na zapałki nie z metali szlachetnych,
pudełka na zapałki z metali szlachetnych, pudełka na zapałki, zapałki
bezpieczne, zapałki parafinowe, zapałki siarkowe.
(111) 308694
(220) 2016 06 27
(210) 458295
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 29
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TATRY
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromatyczne olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emulgowane
olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, naturalne olejki eteryczne, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne
do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe,
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, roślinne
olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], safrol, zmieszane olejki eteryczne, 9 baterie elektryczne, ładowalne baterie elektryczne,
akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, aparatura
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i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
akumulatorki do powtórnego naładowania, baterie do ponownego
ładowania, baterie elektryczne, ładowarki sieciowe, ładowarki do papierosów elektronicznych, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowalne baterie elektryczne, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, zestawy baterii, 34 pudełka na papierosy,
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu,
nie do celów leczniczych, przybory dla palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty (słoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego,
artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, azjatyckie długie fajki
do tytoniu [kiseru], bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej,
cybuchy do fajek, cygarniczki, cygarniczki na cygaro, z metali szlachetnych, cygarniczki z metali szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu,
elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, fajki,
fajki (stojaczki na-), fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki na tytoń mentolowy, fajki wodne, filtry do cygar, filtry do fajek, filtry do papierosów, filtry
do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, higroskopijny (papier-) do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ustniki
do cygarniczek, ustniki do cygar, ubijaki do fajek, stojaki na fajki (przybory dla palaczy], spluwaczki dla żujących tytoń, skrobaczki do fajek,
pudełka na papierosy elektroniczne, przybory do czyszczenia fajek,
papierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania), papier higroskopijny
do tytoniu, osłony na azjatyckie długie fajki do tytoniu, noże do fajek,
cygara, cygaretki, japoński poszatkowany tytoń [kizami], krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych,
papierosy mentolowe, papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły
dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy,
substytuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów,
tytoń do robienia papierosów, tytoń do żucia, tytoń luzem, do zwijania
i do fajek, tytoń mentolowy, zapalniczki dla palaczy, tytoń mentolowy
do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, papierosy elektroniczne,
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory
do bezdymnych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, pojemniki
na zapałki, pojemniki na zapałki nie z metali szlachetnych, pojemniki
na zapałki z metali szlachetnych, pudełka na zapałki nie z metali szlachetnych, pudełka na zapałki z metali szlachetnych, zapałki (pudełka
na-), zapałki bezpieczne, zapałki parafinowe, zapałki siarkowe .

(111) 308695
(220) 2016 06 27
(210) 458296
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 29
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GRUNWALD
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromatyczne olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emulgowane
olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, naturalne olejki eteryczne, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne
do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe,
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, roślinne
olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], safrol, zmieszane olejki eteryczne, 9 baterie elektryczne, ładowalne baterie elektryczne,
akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
akumulatorki do powtórnego naładowania, baterie do ponownego
ładowania, baterie elektryczne, ładowarki sieciowe, ładowarki do papierosów elektronicznych, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elek-
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trycznych, ładowalne baterie elektryczne, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, zestawy baterii, 34 pudełka na papierosy,
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu,
nie do celów leczniczych, przybory dla palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty (słoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego,
artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, azjatyckie długie fajki
do tytoniu [kiseru], bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej,
cybuchy do fajek, cygarniczki, cygarniczki na cygaro, z metali szlachetnych, cygarniczki z metali szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu,
elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, fajki,
fajki (stojaczki na-), fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki na tytoń mentolowy, fajki wodne, filtry do cygar, filtry do fajek, filtry do papierosów, filtry
do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, higroskopijny (papier-) do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ustniki
do cygarniczek, ustniki do cygar, ubijaki do fajek, stojaki na fajki (przybory dla palaczy], spluwaczki dla żujących tytoń, skrobaczki do fajek,
pudełka na papierosy elektroniczne, przybory do czyszczenia fajek,
papierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania), papier higroskopijny
do tytoniu, osłony na azjatyckie długie fajki do tytoniu, noże do fajek,
cygara, cygaretki, japoński poszatkowany tytoń [kizami], krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych,
papierosy mentolowe, papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły
dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy,
substytuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów,
tytoń do robienia papierosów, tytoń do żucia, tytoń luzem, do zwijania
i do fajek, tytoń mentolowy, zapalniczki dla palaczy, tytoń mentolowy
do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, papierosy elektroniczne,
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory
do bezdymnych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, pojemniki
na zapałki, pojemniki na zapałki nie z metali szlachetnych, pojemniki
na zapałki z metali szlachetnych, pudełka na zapałki nie z metali szlachetnych, pudełka na zapałki z metali szlachetnych, zapałki (pudełka
na-), zapałki bezpieczne, zapałki parafinowe, zapałki siarkowe.

(111) 308696
(220) 2016 06 27
(210) 458305
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PIAST
(510), (511) 34 pudełka na papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych,
przybory dla palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem,
tytoń i produkty tytoniowe w tym substytuty tytoniu, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy
nie z metalu szlachetnego, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru],
bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, cybuchy do fajek,
cygarniczki, cygarniczki na cygaro z metali szlachetnych, cygarniczki
z metali szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, fajki, stojaczki na fajki,
fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu
nie z metalu szlachetnego, fajki na tytoń mentolowy, fajki wodne, filtry
do cygar, filtry do fajek, filtry do papierosów, filtry do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, higroskopijny papier do fajek, zatyczki
do fajek jako przybory dla palaczy, ustniki z bursztynu do papierosów
i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ustniki do cygarniczek,
ustniki do cygar, ubijaki do fajek, stojaki na fajki jako przybory dla
palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, skrobaczki do fajek, pudełka
na papierosy elektroniczne, przybory do czyszczenia fajek, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papier higroskopijny do tytoniu, osłony na azjatyckie długie fajki do tytoniu, noże do fajek, cygara,
cygaretki, japoński poszatkowany tytoń [kizami], krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy mentolowe, papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczni-
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czych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy,
pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu nie do celów medycznych, tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia
papierosów, tytoń do żucia, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń
mentolowy, zapalniczki dla palaczy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń
surowy, tytoń w liściach, zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny
do stosowania w e-papierosach, papierosy elektroniczne, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, pojemniki na zapałki, pojemniki na zapałki nie z metali szlachetnych, pojemniki na zapałki z metali
szlachetnych, pudełka na zapałki nie z metali szlachetnych, pudełka
na zapałki z metali szlachetnych, pudełka na zapałki, zapałki bezpieczne, zapałki parafinowe, zapałki siarkowe.

(111) 308697
(220) 2016 06 22
(210) 458178
(151) 2018 04 06
(441) 2017 12 04
(732) ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZŁOTOKŁOS,
Złotokłos, PL.
(540) SPÓŁDZIELNIA ZŁOTOKŁOS 1978
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony
(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 29 zapiekanki, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chipsy
zbożowe, cukierki, ciasta, ciastka, wyroby z czekolady, czekolada,
czekoladki, batony, bombonierki, gofry, lody, desery lodowe, pizze,
preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, pieczywo cukiernicze,
pieczywo, pieczywo zamrożone, krakersy, paszteciki, prażona kukurydza, suchary, sorbety, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, cukierków, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, cukierków,
informacje handlowe, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
wyrobów cukierniczych, słodyczy, cukierków, usługi organizowania
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych, słodyczy,
cukierków, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, cukierków, 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi wynajmowania mieszkań i powierzchni biurowych,
usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i obrotu nieruchomościami, 39 usługi transportowe w zakresie przewozu towarów i ludzi,
dostarczanie towarów, holowanie, informacje o transporcie, informacje o składowaniu, magazynowanie towarów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, transport samochodowy, spedycja, wypożyczanie
pojazdów.
(111) 308698
(220) 2016 07 22
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) SUŁKOWSKI JERZY PIOMAR, Warszawa, PL.
(540) Piomar środowiska dla elektroniki
(540)

(210) 459461

Kolor znaku: granatowy, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
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metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), w tym w szczególności: belki metalowe, blacha [płyty, arkusze], gwoździe, gwoździe
z szeroką główką [ćwieki], haki metalowe, konstrukcje metalowe,
konstrukcje przenośne metalowe, kosze metalowe, meble metalowe,
kółka samonastawne do mebli metalowe, metalowe skrzynie, obudowy metalowe, obudowy metalowe wewnętrzne, obudowy metalowe
zewnętrzne, pojemniki metalowe, półki, szuflady metalowe, szyny,
szyny ślizgowe, śruby metalowe, uchwyt kablowy, uszczelki metalowe,
metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, wieszaki,
9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, w tym w szczególności: elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje
elektryczne, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne
[światłowody], klawiatury komputerowe, listwy zasilające, łączniki
elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych, monitory ekranowe, monitory [hardware komputerowy], prostowniki prądu,
przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność],
przetwornice elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przyrządy do pomiarów geodezyjnych,
przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania
azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, pulpity rozdzielcze [elektryczność],
puszki przełącznikowe [elektryczność], radary, skrzynki dystrybucyjne,
skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki rozdzielcze [elektryczność], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, szafki na głośniki, szafy
rozdzielcze [elektryczność], teleskopy, układy scalone, urządzenia
do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, wskaźniki [elektryczność], wykrywacze [detektory], aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania
sygnałami, złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
złącza [elektryczność], 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, w tym w szczególności:
aparatura i instalacje chłodnicze, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura
i urządzenia chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia, chłodnice do cieczy [instalacje], czajniki elektryczne, dmuchawy [części instalacji do nawiewu], filtry powietrza do klimatyzacji, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], instalacje chłodnicze, urządzenia
do klimatyzacji, klimatyzatory, komory chłodnicze, lampy, lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, instalacje do podgrzewaczy, pompy cieplne, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza,
powietrzne instalacje klimatyzacyjne, podgrzewacze do powietrza,
urządzenia do chłodzenia powietrza, system chłodzenia, szafy chłodnicze, szuflady piecowe, urządzenia do chłodzenia, aparatura do wentylacji [klimatyzacja], wentylatory [klimatyzacja], wężownice [części
instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wymienniki
ciepła, nie będące częściami maszyn, żarówki elektryczne, żarówki
oświetleniowe, 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, w tym w szczególności:
płytki ambroidowe, biurka [meble], blaty, gabloty [meble], komody,
kontuary, meble, kółka samonastawne do mebli, przegrody do mebli,
meble biurowe, meble metalowe, meble przemysłowe, półki meblo-
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we, płyty, pojemniki, półki biblioteczne, półki magazynowe, pulpity,
regały, skrzynie, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynki, stoliki pod maszyny, stoliki ruchome pod komputer,
stoliki ruchome pod sprzęt, stoły, stoły metalowe, szafki, szafy, szuflady, śruby niemetalowe, stoły warsztatowe, wieszaki, wózki meblowe.

(111) 308699
(220) 2017 01 04
(210) 465951
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Gold fm
(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 jak koperty, notatniki, notesy,
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,
materiały do nauczania, 25 odzież, T-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie,
mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, paski,
skarpety, 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym
poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie radiowych mediów
elektronicznych polegające na wyszukiwaniu informacji, ich przetwarzaniu i analizie, tworzeniu raportów dostarczających klientom
gotowe wnioski płynące z przekazów medialnych, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej w tym na portalach internetowych, produkcja
programów radiowych o charakterze biznesowym, usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów
i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych
i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, subskrypcja programów radiowych, badania percepcji
programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje
i pośrednictwo sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach
internetowych, wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, produkcji, działaniach marketingowych promujących firmę, usługę lub
produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, 38 emisja radiowa,
radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości,
transmisja dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych
poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe,
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych
sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa
przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji,
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, dostarczanie informacji
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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, 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, tworzenie serwisów informacyjnych, wspólna produkcja programów radiowych i telewizyjnych przez stacje radiowe i telewizyjne, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, 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, 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) 308700
(220) 2017 01 20
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB.
(540) Love
(540)

(210) 466469

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy wszystkie
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji,
wzmacniania i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, aparaty i urządzenia do sterowania elektrycznego,
testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania, kontroli i na-
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uczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa),
sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, komputerowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych,
sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przyrządy, urządzenia i sprzęt
fotograficzny, rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych, sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające dostęp do nadawanych lub transmitowanych programów,
hologramy, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy
i kable wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, obwody
drukowane, karty magnetyczne czyste i z zapisem, karty danych (karty
z danymi), karty pamięci, karty elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych
umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych na telefon, dyski CD-ROM,
magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do rejestrowania i magazynowania (czyste
i z zapisem), CD z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania
ściągalnych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne, elektryczne kable
i przewody, kable optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne,
aparaty do wprowadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania
sygnału telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub aktywowanych głosowo telefonów, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne
terminale do elektronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia
i przyrządy do przywoływania, przywoływania radiowego i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, telefaks, przenośny komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki,
elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne podręczne urządzenia
do bezprzewodowego odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych i elektronicznych płatności, mobilne elektroniczne urządzenia
umożliwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi
informacjami, aparaty do monitorowania domowego lub przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia do użytku w lub w związku
z produkcją lub dystrybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty służące do zdalnej kontroli elektryczności,
gazu, ogrzewania, wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku wraz
z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami, pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające
używanie telefonów komórkowych w samochodach, bez użycia rąk,
uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie
do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz
wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty
i przyrządy do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in vivo), radiowe
aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami i audiowizualnymi
aparatami, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtualnej
sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych sieci komputerowych
(LAN), systemy operacyjne do USB, systemy komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji da-
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nych pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami centralnymi,
oprogramowanie komputerowe do chmur obliczeniowych, programy
do systemów obsługi sieci, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp
do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej, dzwonki
do telefonów komórkowych dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line z komputerowych baz danych
lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do baz danych, serwisów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie
komputerowe do używania w lub w związku z produkcją energii lub
elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją gazu i wody, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne
programy do gier komputerowych, oprogramowanie do gier opartych na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do pobrania,
zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe,
filmy, wideo, audiowizualne programy (do pobrania) udostępnione
on-line lub z baz komputerowych lub w Internecie lub na stronach internetowych, oprogramowanie komputerowe do używania w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne
zegarki (smart watches), przenośne urządzenia mobilne, przenośne
komputery, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych,
opaski, które przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów
i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka,
kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, komputery w postaci zegarków, komputery w postaci opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski
wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika,
pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania firmami, usługi w zakresie administrowania firmami, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne
dotyczące zarządzania call-center, usługi zaopatrzenia dla osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrywania w towary i usługi,
usługi pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług
dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (wsparcie biznesowe), doradztwo dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu w przypadku
katastrof gospodarczych, udzielanie wskazówek w zakresie działalności gospodarczej, działalność polegająca na zakładaniu przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem firm i rozwojem
produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, badania
i ekspertyzy dotyczące biznesu, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, usługi odczytywania liczników gazu i wody, gromadzenia
i przesyłania oraz kompilacji danych uzyskanych przy świadczeniu
tych usług, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinach ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego, zmniejszenia użycia węgla i zrównoważonego
rozwoju, badania rynkowe w dziedzinie ochrony środowiska, nowych
energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju,
usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie kosztów urządzeń elektrycznych, gazowych, energetycznych i ich eksploatacji, oferowanie
usług gospodarczych, biurowych i sekretaryjnych, usługi informacyjne
i dotyczące wiadomości i bieżących zagadnień biznesowych, badania
rynkowe, analizy rynkowe, usługi gromadzenia danych badań rynkowych i analizy, badania rynkowe i studium marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla celów biznesowych, gromadzenie
na rzecz osób trzecich telekomunikacyjnych, komputerowych, elek-
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tronicznych i elektrycznych towarów, części, osprzętu i akcesoriów dla
wyżej wymienionych towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu, ubrań, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów modowych,
tekstyliów, bielizny pościelowej, bagaży i toreb, materiałów drukowanych i piśmienniczych, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii,
przyrządów zegarmistrzowskich, umożliwiających konsumentom
obejrzenie i zakup tych towarów, gromadzenie na rzecz osób trzecich
różnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i wyposażenia, kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, produktów aptecznych,
środków czystości, sprzętu medycznego, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, napojów, umożliwiających konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe w zakresie energetyki, organizowanie aukcji internetowych, usługi administracji
sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
i porad w sprawie dostaw i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym
nabywcom towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, tworzenie ogłoszeń reklamowych do wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, usługi w zakresie
przetwarzania danych, usługi telemarketingowe, usługi w zakresie
odbierania telefonów i obsługi wiadomości, prowadzenie centrów obsługi telefonicznej (call center), zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi inwentaryzacyjne,
usługi weryfikacji przetwarzanych danych w dziedzinie transportu,
odprawy podróżnych przed odlotem, rezerwacji podróży, sprzedaży
biletów podróżnych, sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji biletów, kuponów, voucherów (talonów), zniżek, programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów upominkowych, usługi wystawiennicze w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe,
usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji wiadomości, radiowych
usług przywoławczych, przekierowywania połączeń, automatycznej
sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości drogą elektroniczną,
usługi informacyjne w trybie on-line dotyczące telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych drogą telekomunikacyjną,
transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi w zakresie wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych, nadawanie, transmisja
i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji (w tym stron internetowych),
programów komputerowych i innych danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na telefoniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie lub
call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów
awaryjnych, hotlines, infolinii i call-center, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem
lub bazami danych, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu
dostępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci
komputerowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych
i chatroomów, umożliwianie dostępu do witryn internetowych z muzyką cyfrową, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych
operatorów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera, transmisja
i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna transmisja
danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć
komputerową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i ak-
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tualności, kompilacja książek teleadresowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów do użytku przy świadczeniu wymienionych wyżej
usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca
edukacji, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych dostarczana
on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, obsługa gier elektronicznych dostępnych
za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, usługi
wynajmowania audio i wideo oraz gier komputerowych, usługi w zakresie rozrywki radiowej I telewizyjnej, publikacja i produkcja muzyki,
filmów innych niż reklamowe, programów radiowych i telewizyjnych
oraz programów dotyczących telezakupów i zakupów w Internecie,
organizowanie gier i konkursów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla wideo gier i podręcznych
urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (inne
niż pobieralne), publikacja książek elektronicznych i dzienników on-line, udostępnianie filmów, rozrywki telewizyjnej i wideo muzycznej
za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej, wydawanie i produkcja mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze w celach
rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali,
przedstawień muzycznych, teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych
muzycznych oraz kulturalnych imprez, wydarzeń i działań, organizacja,
zarządzanie i organizowanie imprez dotyczących gier wideo, obróbka
poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, usługi programów
informacyjnych do transmisji internetowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów,
kursów, zjazdów oraz wystaw w celach rozrywkowych, edukacyjnych,
szkoleniowych oraz kulturalnych, usługi interaktywne na odległość
w zakresie kursów i sesji naukowych i szkoleniowych prowadzonych
on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych środków, usługi tłumaczy,
usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi
bibliotek elektronicznych w zakresie dostarczania informacji w formie
elektronicznej, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu zapisanego elektronicznie, informacji i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki w formie cyfrowej z Internetu, innej niż
ściągalna, udostępnianie fotografii, obrazów, grafik, klipów dźwiękowych, filmów, filmów wideo i programów audio wizualnych, innych niż
ściągalne, on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub
ze stron internetowych, usługi fotografików, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach rozrywkowych,
edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi związane,
usługi laboratoriów badawczych, zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie produktów, badania techniczne, usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące
komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier
komputerowych, oprogramowań do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych,
rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów
komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz świadczenie doradztwa technicznego, informacyjnego i porad dotyczących powyższych
usług, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci
i serwerów komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania
operacyjnego dla sieci łączących komputery w chmurę obliczeniową,
techniczne projektowanie i planowanie sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i rozwój programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych,
badania techniczne, badania przemysłowe, przygotowanie technicznych raportów i badań, usługi komputerowe, usługi związanie
z chmurą obliczeniową, usługi w chmurze obliczeniowej, usługi przechowywania danych elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowania wbudowanego komputerowego (firmware), oprogramowania komputerowego
i programów komputerowych, usługi programowania komputerowego, przygotowanie i dostarczanie informacji w związku z kompu-
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terami i wyposażeniem sieci komputerowych, porady techniczne
i doradztwo w zakresie technologii informacji i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci i usług chmur obliczeniowych, doradztwo
techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie integracji systemów komputerowych, technologii informacji, technologii informacyjnej architektury i infrastruktury, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi zarządzania komputerami, wsparcie
operacyjne dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe on-line, usługi programowania on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie
i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymanie
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, hosting baz danych,
blogów, portali, hosting platform w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting miejsc pamięci w Internecie, hosting i wypożyczanie miejsc pamięci dla stron
internetowych, hosting platform handlu elektronicznego w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting
urządzeń internetowych dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa
i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie aplikacji on-line, narzędzi programowych i nieściągalnych oprogramowań on-line dla sieci
komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych w celu
umożliwienia dostępu i używania sieci chmur obliczeniowych, wynajem systemów operacyjnych do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line
umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur obliczeniowych, czasowe udostępnianie Internetowych programów bezpieczeństwa,
dzierżawa miejsc pamięci na serwerach w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów komputerowych
przez zdalny dostęp, usługi bezpieczeństwa komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom do sieci, zarządzanie projektami IT,
konfiguracja sieci komputerowych używających oprogramowania,
usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, komputerowe
zarządzanie projektami w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii,
prądu, gazu i wody, zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności i konserwacji, przeprowadzanie badań i ocen dotyczących ochrony
środowiska, surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie gromadzenia informacji ze zdalnych
kalkulatorów zużycia energii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, gazu, energii, ciepła i wody, przewidywanie pogody,
usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania wnętrz, informacja
i usługi doradcze dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

254
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.
277694
359347
377261
388390
400775

13/2004
24/2009
04/2011
23/2011
18/2012

409544
414734
415160
416746
423107

10/2013
19/2013
19/2013
22/2013
07/2014

2880
423348
425770
433414
433438
435490
436471
437299
440352
444299
444682
446619
446768
447381
447674
451199
451869
452396
452604
452620
452741
452846
452864
452865
452866
452923
453825
454076
454077
454263
454566
455105
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08/2014
13/2014
01/2015
01/2015
04/2015
06/2015
08/2015
14/2015
21/2015
22/2015
24/2015
26/2015
1/2016
1/2016
8/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016
U

456546
456576
458061
459935
461413
463135
464739
465229
466101
466708
466709
468909
470373
473516
473600
474119
474129
474820
475498
475547
476049
476055
476802
477994
478578
479919
479920
480008
480020

U
U
16/2016
U
U
U
U
U
ZT08/2017
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.
403055
403738
410804
417549
421233
437862
439676
443889
446774
448240
452874
454849
455305
459377
459601
459839
461308
461309
461310
463892
465272
467201
467280

22/2012
24/2012
12/2013
24/2013
04/2014
10/2015
13/2015
21/2015
26/2015
2/2016
12/2016
13/2016
U
U
U
20/2016
ZT16/2017
ZT16/2017
ZT16/2017
ZT07/2017
ZT21/2017
U
ZT22/2017

468166
468341
470068
470784
470806
471592
472366
473614
473615
473881
474055
474238
474579
474764
474986
476291
476394
476395
476879
477273
477386
477482
477494

U
ZT23/2017
ZT23/2017
U
ZT23/2017
U
ZT32/2017
ZT36/2017
ZT36/2017
ZT37/2017
ZT33/2017
U
U
ZT38/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U

477709
477845
477856
477857
477858
477936
478179
478736
478747
479016
479024
479087
479107
479108
479111
479331
479377
479381
479385
479386
479387
479388
479407
479425
479429
479511
479517
479573
479663
479664
479782
479791
479792
479793
479794
479797
479926
479979
479981
479987
480040
480041
480054
480056
480112
480151
480152
480165

Nr 7/2018
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

480170
480180
480194
480223
480230
480241
480282
480284
480287
480316
480352
480356
480358
480526
480556
480671
480677
480678
480684
480686
480689
480717
480791
480823
480883
480931
480940
481255
481299
481303
481420
481435
481519
481523
481537
481573
481922
481972
482080
482201
482202
482204
482205
482206
482616
482841
482846

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
ZT08/2018
U
U
U
U
U
U
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.
361343
363010
370433
389222
395242
397034
397035

02/2010
05/2010
18/2010
24/2011
09/2012
12/2012
12/2012

405340
410754
411018
411886
413309
421234
421897

02/2013
12/2013
12/2013
14/2013
16/2013
04/2014
06/2014

Nr 7/2018
425112
425561
426243
426268
426653
426795
427075
427370
430576
430969
431149
432794
434158
434560
434678
438675
439493
439908
440301
442601
445215
445464
445547
445715
446189
446295
446819
448959
449560
449579
450714
452069
452176
452319
452322
452363
453626
453760
453785
453853
454407
454472
454685
455226
456053
456055
456169
456211
456367
456720
457020
457344
457452
457464
457932
458449
458723
459024
459071
459103
459111
459453
459454
459538
459914
459916
459945
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12/2014
13/2014
14/2014
14/2014
14/2014
14/2014
15/2014
15/2014
21/2014
22/2014
22/2014
25/2014
02/2015
03/2015
03/2015
11/2015
12/2015
13/2015
14/2015
18/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
24/2015
24/2015
26/2015
04/2016
05/2016
05/2016
07/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
21/2016
15/2016
26/2016
26/2016
18/2016
13/2016
17/2016
19/2016
26/2016
01/2017
01/2017
26/2016
02/2017
26/2016
01/2017
01/2017
24/2016
26/2016
24/2016
26/2016
24/2016
19/2016
23/2016
01/2017
24/2016

459946
460052
460102
460105
460274
460361
460378
460379
460514
460527
460575
460577
460726
460755
460781
460807
460808
460815
460816
460912
460957
460974
461171
461210
461773
461843
461871
462032
462238
462325
462337
462473
462482
462483
462486
462496
462504
462543
462549
462598
462603
462604
462619
462622
462729
462748
462759
462760
462761
462762
462779
462790
462838
462878
462907
462936
462937
462939
462940
462944
462948
462950
462951
462958
462967
462968
462969

24/2016
21/2016
25/2016
25/2016
01/2017
25/2016
24/2016
24/2016
25/2016
23/2016
25/2016
25/2016
25/2016
25/2016
22/2016
24/2016
26/2016
24/2016
24/2016
24/2016
24/2016
23/2016
25/2016
26/2016
25/2016
25/2016
26/2016
25/2016
26/2016
24/2016
01/2017
01/2017
25/2016
25/2016
26/2016
25/2016
26/2016
24/2016
01/2017
24/2016
25/2016
01/2017
24/2016
24/2016
25/2016
01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
02/2017
01/2017
25/2016
25/2016
25/2016
25/2016
26/2016
25/2016
25/2016
25/2016
25/2016
26/2016
25/2016
01/2017
25/2016
01/2017
01/2017

462989
462997
463016
463074
463086
463177
463224
463229
463245
463341

2881

01/2017
01/2017
01/2017
26/2016
26/2016
26/2016
01/2017
26/2016
26/2016
01/2017

463393
463522
463546
463580
463623
463695
463922
464077
464364

01/2017
01/2017
26/2016
26/2016
01/2017
26/2016
01/2017
02/2017
01/2017
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PRZENIESIENIE PRAWA OCHRONNEGO
W STOSUNKU DO NIEKTÓRYCH TOWARÓW
(art. 162 ust. 4)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer macierzysty prawa
ochronnego na znak towarowy, nowy numer, nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub
siedziby uprawnionego na rzecz którego zostało przeniesione w części
prawo ochronne na znak towarowy, towary, nr WUP macierzystego.
62929
62929-A
BOUCHERON PAR, UMS SAS, Paryż, Francja
środki do prania i bielenia; środki do czyszczenia, polerowania,
usuwania tłuszczu i ścierniwo; mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do mycia włosów; środki do mycia
zębów; klasa 3.
7/89
196861 196861-A
ADAM STARUSZKIEWICZ „NOWY DRINK”, Osiedle Niewiadów, Polska 590821205
11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji;
28 zabawki i artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach;
37 naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
5/2008
252676 252676
A Andrzej Sapkowski, Łódź, Polska
klasa 09: filmy na nośnikach magnetycznych i cyfrowych; filmy V0D;
filmy do ładowania- płyty CD, DVD wysokiej rozdzielczości z grami
lub filmami; klasa 16: książki, z wyłączeniem tych o tematyce związanej z grami video; klasa 41: dostarczanie filmów na żądanie;
05/2013
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
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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.
042795 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RONSON PLC, NORTH SHIELDS, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Ronson Limited, Long Buckby, Wielka
Brytania.
042795 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ronson Limited, Long Buckby, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: RONSON INCORPORATED LIMITED,
Long Buckby, Wielka Brytania.
043049 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE TIMKEN COMPANY,
CANTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE TIMKEN COMPANY, North Canton, Stany Zjednoczone Ameryki.
044013 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEFARO IRELAND LTD., DUBLIN, Irlandia i dokonanie wpisu: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV, BENECOWEG, BELGIA.
044403 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.P.A., RZYM, Włochy i dokonanie wpisu: SIGMA-TAU RARE
DISEASE LTD., Londyn, Wielka Brytania.
046050 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 33 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 129) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 33 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 130) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 33 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 131) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 33 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 132) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
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046050 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 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 5244/13/455) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367034 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46050
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
046050 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5239/13/139) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367387 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46050
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
046050 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 28 sierpnia
2013 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 5246/13/257) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367652 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46050
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
046050 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 28 sierpnia
2013 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 5241/13/252) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367657 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46050
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
047039 2018 04 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2290/16/252) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382610 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-47039 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
047039 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 587/18/905) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382610 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-47039 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
047039 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1956/18/016) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2560894 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-47039 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
049312 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 lutego 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1944/18/893) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560285 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-49312 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
050399 2018 04 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2295/16/257) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382612 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
050399 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 585/18/103) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382612 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
050399 2018 04 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 17 sierpnia
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 9933/17/736) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2541517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
050399 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 marca 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2756/18/885) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2541517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
050399 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 lutego 2018
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1946/18/695) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2560897 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
054330 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1961/18/332) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562057 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
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054330 2018 04 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2289/16/540) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382597 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
054330 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 765/18/663) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382597 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
055410 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295 i dokonanie wpisu:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
056099 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIDILITE INTERNATIONAL, PTE.LTD., Singapur, Singapur i dokonanie wpisu: NITEO PRODUCTS, LLC, Dallas,
Stany Zjednoczone Ameryki.
056100 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PERSTORP SPECIALTY CHEMICALS AB,
PERSTORP, Szwecja i dokonanie wpisu: JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY, Londyn, Wielka Brytania.
056564 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PERSTORP SPECIALTY CHEMICALS AB,
PERSTORP, Szwecja i dokonanie wpisu: JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY, Londyn, Wielka Brytania.
062081 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 sierpnia
2013 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 5248/13/059) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367918 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-62081
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
062081 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 sierpnia
2013 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 5247/13/658) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367906 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-62081
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
062081 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5249/13/460) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367258 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-62081 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec: CEDC
International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
062081 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –

2884

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5251/13/573) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367026 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-62081
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
062081 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 34 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 133) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 34 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 134) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 34 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 135) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 34 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 136) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
062320 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRANCOTYP-POSTALIA
GMBH, BIRKENWERDER, Niemcy i dokonanie wpisu: FRANCOTYP-POSTALIA GMBH, Berlin, Niemcy.
062347 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GABA INTERNATIONAL HOLDING AG,
THERWIL, Szwajcaria i dokonanie wpisu: GABA INTERNATIONAL
HOLDING GMBH, Therwil, Szwajcaria.
062929 2018 04 13 A.B. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu; środki do prania i bielenia; środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierniwo; mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do mycia włosów; środki
do mycia zębów; klasa 3 i dokonano wpisu: R.062929-A w rubryce
A: BOUCHERON PARUMS SAS, Paryż, Francja i w rubryce B: środki
do prania i bielenia; środki do czyszczenia, polerowania, usuwania
tłuszczu i ścierniwo; mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, środki do mycia włosów; środki do mycia zębów; klasa 3.
062929 2018 04 13 D. Dokonano wpisu: W dniu 16 czerwca
2009 r. zawarto umowę przeniesienia towarów zawartych w klasie
3 na rzecz spółki BOUCHERON PARFUMS SAS, Paryż, Francja
063558 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki
Wielkopolskie, Polska 002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
014965028.
063569 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 27 sierpnia
2013 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 5398/13/765) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367483 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-63569
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w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
063569 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 27 sierpnia
2013 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 5395/13/562) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367477 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-63569
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
063569 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 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 5400/13/769) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367023 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-63569
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
063569 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 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 5403/13/972) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367020 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-63569
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
063569 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 22 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 85) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 22 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 86) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 22 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 97) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 22 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 88) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
069741 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIX-FILTRON Sp. z o.o., Gostyń, Polska
410348770 i dokonanie wpisu: MANN+HUMMELFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gostyń, Polska 410348770.
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080101 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Gutowo Małe, Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 630278940.
086410 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 30 sierpnia
2013 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 5235/13/535) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2368044 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-86410
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
086410 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 28 sierpnia
2013 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 5240/13/851) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367639 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-86410
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
086410 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 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 5245/13/856) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367030 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-86410
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
086410 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5242/13/653) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367316 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-86410
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
086410 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 38 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 149) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 38 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 150) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 38 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 151) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
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zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 38 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 152) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
087887 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Jachranka, Polska 140410666 i dokonanie wpisu: MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140410666.
087968 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia, Polska
221995440 i dokonanie wpisu: PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia, Polska 221516706.
088226 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
088227 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
088228 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
088229 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
088230 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
088231 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
088232 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
089754 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
090319 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
093391 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
093402 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „WOMAR” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: WOMAR
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 366152858.
096553 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRA-
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie
wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów, Polska.

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.

096553 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 120196154 i dokonanie wpisu:
Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918.

105401 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.

096553 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp.
z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k., Kwirynów, Polska 141875918.
096553 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k.,
Kwirynów, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: TPL Magdalena
Litwińska, Warszawa, Polska.
096739 2018 04 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2297/16/059) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2380990 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-96739 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
096739 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 582/18/900) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2380990 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-96739 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
097588 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 251652455 i dokonanie wpisu: POLNET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 251652455.
100222 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HITACHI MAXELL,LTD.;, OSAKA, Japonia
i dokonanie wpisu: MAXELL HOLDINGS, LTD., Kyoto, Japonia.
101667 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LG LIFE SCIENCES, LTD., SEOUL, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: LG CHEM, LTD., Seul, Korea Południowa.
101743 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
103480 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
104714 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
105401 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANI-

106135 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5253/13/974) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367300 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106135
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
106135 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 27 sierpnia
2013 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 5250/13/172) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367482 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106135
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
106135 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5257/13/979) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367346 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106135
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
106135 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5253/13/375) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367357 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106135
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
106135 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 7 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 25) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 7 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 26) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
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zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 7 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 27) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 7 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 28) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
107222 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1215/18/624) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2560320 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-107222 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Cobi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
108432 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1952/18/412) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562196 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-108432 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
108432 2018 04 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2299/16/861) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382605 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-108432 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
108432 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 843/18/320) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382605 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-108432 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
109190 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 lutego 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1947/18/096) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560301 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-109190 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
109190 2018 04 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2301/16/865) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2387413 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-109190 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
109190 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo-
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wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 549/18/423) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2387413 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-109190 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
109770 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1945/18/294) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562197 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-109770 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą Dublinie, Irlandia”.
109770 2018 04 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2291/16/653) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382611 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-109770 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
109770 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 844/18/721) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382611 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-109770 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
113865 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB S.A., Ciechanów, Polska
130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
113865 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 grudnia 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
114143 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
114687 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 120196154 i dokonanie wpisu:
Masaya Investments Sp z o.o. Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918.
114687 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp
z o.o. Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: Masaya Investments Sp.z o.o. Sp.k., Kwirynów, Polska 141875918.
114687 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp.z o.o. Sp.k., Kwirynów, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: Litwińska Magdalena
TPL, Warszawa, Polska.
115470 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLYMPUS VENTURES LIMITED,
LEIGH ON SEA, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: OLYMPUS VENTURES LIMITED, Shirebrook, Wielka Brytania.
115470 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLYMPUS VENTURES LIMITED, Shirebro-
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ok, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: MUDDYFOX IP LIMITED, Shirebrook, Wielka Brytania.

z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k., Kwirynów, Polska 141875918.

115475 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLYMPUS VENTURES LIMITED,
LEIGH ON SEA, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: OLYMPUS VENTURES LIMITED, Shirebrook, Wielka Brytania.

121430 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k.,
Kwirynów, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: TPL Magdalena
Litwińska, Warszawa, Polska.

115475 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLYMPUS VENTURES LIMITED, Shirebrook, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: MUDDYFOX IP LIMITED, Shirebrook, Wielka Brytania.

121431 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GERDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 120196154 i dokonanie
wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów, Polska 120196154.

116062 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INCO-VERITAS S.A., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska.
116276 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bieńczak Andrzej Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa ELEO-BUDMAX
Export-Import, Brzozów, Polska i dokonanie wpisu: USŁUGI MARKETINGOWE MARIA BIEŃCZAK, Brzozów, Polska 363237761.

121431 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 120196154 i dokonanie wpisu:
Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918.
121431 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp.
z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k., Kwirynów, Polska 141875918.

116627 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Stolberg, Niemcy.

121431 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k.,
Kwirynów, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: TPL Magdalena
Litwińska, Warszawa, Polska.

117338 2018 04 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2300/16/464) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382613 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-117338 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.

121581 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bartol Bogdan Zakład Produkcji i Handlu
BARTEX, Nowy Tomyśl, Polska 004773934 i dokonanie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA, Paproć, Polska 639684009.

117338 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 938/18/105) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2382613 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-117338 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
118212 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 251652455 i dokonanie wpisu: POLNET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowo Podgórne, Polska 251652455.
120413 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Smoleńska Stefania, Smoleński Jan
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AMPOL-MEROL, Wąbrzeźno, Polska i dokonanie wpisu: AMPOL-MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871578144.
121430 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GERDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 120196154 i dokonanie
wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów, Polska 120196154.
121430 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 120196154 i dokonanie wpisu:
Masaya Investments Sp. z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918.
121430 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investments Sp.

121581 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA, Paproć, Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009.
121581 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
121620 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kosiorowski Zbigniew, Kosiorowski Wiesław Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MAKRO
S.C., Kolbuszowa, Polska 690032563 i dokonanie wpisu: MAKRO
KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa, Polska 831201985.
121620 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAKRO KOSIOROWSKI &
KOSIOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kolbuszowa, Polska 831201985 i dokonanie wpisu: MAKRO KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska 831201985.
122706 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
122925 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków,
Polska 356357380.
122925 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpi-
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su: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356357380.
123003 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WILBO Spółka Akcyjna, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365629991.
123398 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „AAK” KANCELARIA PRAWNA radca
prawny Anna Korbela, Częstochowa, Polska 150288476 i dokonanie wpisu: AAK KANCELARIA PRAWNA I PATENTOWA ANNA KORBELA RADCA PRAWNY RZECZNIK PATENTOWY EUROPEJSKI RZECZNIK
PATENTOWY, Częstochowa, Polska 150288476.
123653 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
123653 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562
i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
123653 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
123883 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYETH HOLDINGS LLC,
MADISON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WYETH
HOLDINGS LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
124025 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIDILITE INTERNATIONAL PTE. LTD., Singapur, Singapur i dokonanie wpisu: NITEO PRODUCTS, LLC, Dallas,
Stany Zjednoczone Ameryki.
124487 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Mitsui Chemicals, Incorporated, Tokio,
Japonia i dokonanie wpisu: Mitsui Chemicals Agro,Inc., Tokio, Japonia.
124888 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Biuro Turystyki ZNP „Logostour” Sp. z o.o.
Hotel Logos, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
350522925.
124986 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bartol Bogdan Zakład Produkcji i Handlu
BARTEX, Nowy Tomyśl, Polska 004773934 i dokonanie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA, Paproć, Polska 639684009.
124986 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA, Paproć,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX - BARTOL SPÓŁKA
JAWNA, Paproć, Polska 639684009.
124986 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX - BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
125542 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 28 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje-
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stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5296/13/862) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367687 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125542
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
125542 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 30 sierpnia
2013 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 5288/13/343) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2368048 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125542
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
125542 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5301/13/069) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367329 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125542
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
125542 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5305/13/673) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367262 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125542
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
125542 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 4 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 13) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 4 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 14) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 4 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 15) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 4 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 16) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
125573 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRA-
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie
wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów, Polska 120196154.
126088 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CERTECH Spółka z o.o.,
Kozy, Polska i dokonanie wpisu: CERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilamowice, Polska 070898564.
126184 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARTEX-BARTOL Sp.jawna, Paproć,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
126346 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRESS-GLAS Spółka Akcyjna,
Nowa Wieś, Polska 150021158 i dokonanie wpisu: PRESS GLASS
SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Wieś, Polska 150021158.
126618 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Zamków Błyskawicznych „SAS”
Stanisław Sabela i Spółka-Spółka Jawna, Wodzisław Śląski, Polska
i dokonanie wpisu: SAS-SPÓŁKA JAWNA SABELA I PĘCIAK, Wodzisław Śląski, Polska 003515710.
127466 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hady Janusz, Hady Iwona Firma
TUKAN S.C., Kraków, Polska i dokonanie wpisu: HADY JANUSZ,
HADY IWONA FIRMA TUKAN SPÓŁKA CYWILNA, Radwanowice,
Polska.
128168 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bartol Bogdan, Bartol Maria, Bartol Grzegorz, Bartol Paweł BARTEX S.C., Nowy Tomyśl, Polska 004773934
i dokonanie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA, Paproć, Polska
639684009.
128168 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA, Paproć, Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009.
128168 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
128695 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295 i dokonanie wpisu:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
129203 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W.
Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Świerkówki, Polska 630511649.
129268 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
129269 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17292/17/419) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556748 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-129269 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z Warszawie”.
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129269 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
129554 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W.
Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Świerkówki, Polska 630511649.
130564 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LISE WATIER COSMETIQUES INC.,
MONTREAL, Kanada i dokonanie wpisu: GROUPE MARCELLE INC.,
Quebec, Kanada.
130949 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LISE WATIER COSMETIQUES INC.,
MONTREAL, Kanada i dokonanie wpisu: GROUPE MARCELLE INC.,
Quebec, Kanada.
131027 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W.
Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Świerkówki, Polska 630511649.
131085 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W.
Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Świerkówki, Polska 630511649.
131133 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649 i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy
Spółka Jawna, Świerkówki, Polska 630511649.
131752 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 listopada
2017 r.na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 4380/17/177) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2550955 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-131752 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Qubus Hotel Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu”.
134080 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
134081 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
134082 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
134083 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
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134207 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.

137632 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka
Akcyjna, Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz,
Polska 366438684.

134208 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.

137633 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka
Akcyjna, Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz,
Polska 366438684.

134209 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.

139319 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków,
Polska 356357380.

134210 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osinska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
134211 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
134212 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
134213 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
134214 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAGA, Dawidy 85 02-800 Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
135738 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295 i dokonanie wpisu:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
135739 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295 i dokonanie wpisu:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
136619 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
136620 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
136655 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.

139319 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356357380.
139321 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków,
Polska 356357380.
139321 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356357380.
144613 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
145873 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 27 sierpnia
2013 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 5255/13/177) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367486 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145873
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
145873 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 sierpnia
2013 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 5256/13/578) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367919 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145873
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
145873 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5263/13/696) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367263 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145873
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5262/13/295) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367019 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145874
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.

145873 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5258/13/380) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367319 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145873
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.

145874 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5265/13/498) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367370 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145874
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.

145873 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 23 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 89) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 23 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 90) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 23 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 91) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 23 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 92) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;

145874 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 24 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 93) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 24 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 94) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 24 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 95) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 24 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 96) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;

145874 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5266/13/899) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367379 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145874
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
145874 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 27 sierpnia
2013 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 5259/13/781) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367480 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145874
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
145874 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –

147382 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SUBARU CORPORATION, Tokio, Japonia.
147680 2018 04 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 2 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19203/16/070) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2517607 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-147680 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Terceira Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
148695 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
148695 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta-
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wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17287/17/103) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-148695 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
151532 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LAKAI, LTD., 955 Francisco Street Torrance California 90502-1202, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Huf Worldwide,LLC, Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.
151951 2018 04 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Osińska Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MAGA, 02-800 Warszawa Dawidy 85, Polska
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
151964 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295 i dokonanie wpisu:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
152328 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LAKAI, LTD. (A CALIFORNIA CORPORATION), TORRANCE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Huf Worldwide,LLC, Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.
152641 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QXB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 147483295 i dokonanie wpisu:
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
152927 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LG LIFE SCIENCES LTD, Yoido-dong
Youngdungpo-gu Seoul, Korea Południowa i dokonanie wpisu: LG
CHEM, LTD., Seul, Korea Południowa.
153531 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANBAXY LABORATORIES LTD., 19 Nehru
Place 110019 NEW DELHI, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, Indie.
153735 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk
Spółka Jawna, 89-100 Nakło/Notecią, Paterek, ul. Przemysłowa 3,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
153736 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk
Spółka Jawna, 89-100 Nakło/Notecią, Paterek, ul. Przemysłowa 3,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
153737 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk
Spółka Jawna, 89-100 Nakło/Notecią, Paterek, ul. Przemysłowa 3,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
153739 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk
Spółka Jawna, 89-100 Nakło/Notecią, Paterek, ul. Przemysłowa 3,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
153740 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Pro-
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dukcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk
Spółka Jawna, 89-100 Nakło/Notecią, Paterek, ul. Przemysłowa 3,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
153810 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane, 28-100
Wełecz Busko-Zdrój 142, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA PSB
HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
154653 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.,
28-100 Wełecz 142, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
155051 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka
Akcyjna, 28-100 Busko-Zdrów Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska
366438684.
156043 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANBAXY LABORATORIES LTD., 19 Nehru
Place 110019 NEW DELHI, Indie 010802217 i dokonanie wpisu: Sun
Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, Indie.
157905 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KROSNO” S.A. Krośnieńskie Huty Szkła,
38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 13, Polska 004015122 i dokonanie
wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
157905 2018 04 04 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (syg. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3584/16/909)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514071 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy R-157905 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie”.
158253 2018 04 04 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1414/17/422) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2520525 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-158253 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
159253 2018 04 04 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED w siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykły, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN2/Kredyt 1) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN2/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
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zastaw zwykły, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN2/Kredyt 3) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
162544 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5227/13/016) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367374 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162544
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
162544 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5230/13/530) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367376 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162544
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
162544 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 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 5231/13/931) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367036 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162544
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
162544 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 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 5237/13/337) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367328 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162544
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
162544 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 27 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 105) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 27 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 106) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 27 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez-
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pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 107) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 27 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 108) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
162848 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
162849 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553
167222 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
S.A., Wełecz, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
167313 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE TIMKEN COMPANY,
CANTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE TIMKEN COMPANY, North Canton, Stany Zjednoczone Ameryki.
168734 2018 04 09 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 grudnia
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16677/14/106) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2428563 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-168734 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie wobec AAT
Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”.
168833 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
s.a., Wełecz, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
168920 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Gutowo Małe, Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 630278940.
169776 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka
Akcyjna, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB
HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
171520 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIX-FILTRON Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Gostyń, Polska 410348770 i dokonanie wpisu: MANN+HUMMEL FT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gostyń, Polska
410348770.
172549 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.
172549 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17300/17/829) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556779 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-172549 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
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z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
173277 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA „KROSNO”
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
173277 2018 04 04 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (syg. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3583/16/508)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514062 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy R-173277 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie”.
173815 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REED ELSEVIER LLC, MOSKWA,
Rosja i dokonanie wpisu: RELX LLC, Moskwa, Rosja.
174548 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LG LIFE SCIENCES, LTD., SEUL, Korea Południowa i dokonanie wpisu: LG CHEM, LTD., Seul, Korea Południowa.
175070 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
175071 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
176337 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Stolberg, Niemcy.
176533 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REED ELSEVIER LLC, MOSKWA,
Rosja i dokonanie wpisu: RELX LLC, Moskwa, Rosja.
176900 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mieszalnia Pasz sprzedaż środków
do produkcji rolnej Stanisław Markowski Bielewo, Gostyń, Polska
004094759 i dokonanie wpisu: FIRMA STANISŁAW MARKOWSKI,
Gostyń, Polska 004094759.
178133 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPUS IWONA POBUDEJSKA, Szczerców,
Polska 730925632 i dokonanie wpisu: FRANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 365332788.
182684 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
182685 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
183093 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Gutowo Małe, Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 630278940.
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183769 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 15 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 3561/18/070) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2564581 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183769 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
183986 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTROL SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA, Katowice, Polska 360213040 i dokonanie wpisu: INTROL SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE, Polska 272043378.
184482 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
184482 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17305/17/834) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556747 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184482 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
185825 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGREGATY FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice, Polska 411483434 i dokonanie wpisu: AGROVATT AGREGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wilkowice, Polska 081169718.
185825 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROVATT AGREGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wilkowice, Polska 081169718 i dokonanie wpisu: AGREGATY
FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Wilkowice, Polska 302769072.
185825 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGREGATY FOGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wilkowice, Polska 302769072 i dokonanie wpisu: ALTER BRAND CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Wilkowice, Polska 302769072.
186171 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5369/13/203) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367380 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186171
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
186171 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 sierpnia
2013 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 5373/13/118) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367914 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186171
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
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186171 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 22 sierpnia
2013 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 5377/13/722) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2366799 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186171
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
186171 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 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 5380/13/236) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367029 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186171
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
186171 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 29 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 113) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 29 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 114) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 29 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 115) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 29 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 116) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
187502 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
187970 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: START-R Spółka z o.o., Gliwice, Polska
011666851 i dokonanie wpisu: FIVE STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska.
190988 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.,
Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
191030 2018 04 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2294/16/856) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2387415 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-191030 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
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Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
191030 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 837/18/603) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2387415 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-191030 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
192222 2018 04 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 738/18/903) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2559732 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192222 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie”.
192777 2018 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356579493 i dokonanie wpisu: SIG
PLC, Sheffield, Wielka Brytania.
193101 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: Paweł Bogusz, Lublin, Polska; Mariusz Trus, Lublin,
Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
193102 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: Paweł Bogusz, Lublin, Polska; Mariusz Trus, Lublin,
Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
193245 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j., Paterek,
Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
194879 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.
196861 2018 04 03 A.C. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: 11; urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji; 28: zabawki i artykuły
sportowe nie ujęte w innych klasach; 37: naprawa elektrycznych
artykułów gospodarstwa domowego i pod numerem R. 197861B
w rubryce A dokonanie wpisu: ADAM STARUSZKIEWICZ „NOWY
DRINK”, Osiedle Niewiadów, Polska 590821205 oraz w rubryce C
dokonanie wpisu: 11; urządzenia do ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji; 28: zabawki i artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach; 37: naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego”.
196861 2018 04 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 września
2017 r. zawarto umowę przeniesienia znaku towarowego w części
dotyczącej towarów i usług zawartych w klasach: 11, 28, 37 na rzecz
Adama Staruszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą „Nowy Drink” Adam Staruszkiewicz, Osiedle Niewiadów.
197159 2018 02 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pani TERESA-Medica S.A., Gutowo Małe,
Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 630278940.
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198515 2018 04 04 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
199226 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 251652455 i dokonanie wpisu: POLNET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 251652455.
199795 2018 04 04 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
199796 2018 04 04 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
199797 2018 04 04 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
200022 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
200216 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROSS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: CROSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakręt, Polska 014916840.
200358 2018 04 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 lipca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2298/16/460) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2487414 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-200358 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
200358 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (syg. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 578/18/985) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2487414 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-200358 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
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Brytania wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą
Dublinie, Irlandia”.
201025 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Stolberg, Niemcy.
204564 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GERDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 120196154 i dokonanie
wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów, Polska 120196154.
204564 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 120196154 i dokonanie wpisu:
Masaya Investment Sp.z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918.
204564 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Masaya Investment
Sp.z o.o.Sp.k., Bielsko-Biała, Polska 141875918 i dokonanie wpisu:
Masaya Investment Sp.z o.o.Sp.k., Kwirynów, Polska 141875918.
204564 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Masaya Investment Sp.z o.o.Sp.k., Kwirynów, Polska 141875918 i dokonanie wpisu: Litwińska Magdalena
TPL, Warszawa, Polska.
204774 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN, Evian, Francja i dokonanie wpisu: SOCIETE
ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN Société par actions simplifiée, Evian-Les-Bains, Francja.
206773 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRIDLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361603693
i dokonanie wpisu: DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140756560.
207457 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN, Evian, Francja i dokonanie wpisu: SOCIETE
ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN Société par actions simplifiée, Evian-Les-Bains, Francja.
207502 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA,
Ćmiłów, Polska 060313241 i dokonanie wpisu: ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA, Poniatowa, Polska 060313241.
207660 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE TIMKEN COMPANY,
CANTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE TIMKEN COMPANY, North Canton, Stany Zjednoczone Ameryki.
207826 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMBERBATHS Sp. z o.o., Kielce, Polska
260129270 i dokonanie wpisu: EMPIRIA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 260129270.
207838 2018 04 12 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
208325 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAGA Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy Marian Nowakowski, Gliwice, Polska 003603549 i dokonanie
wpisu: MAGA-BIOTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska.
208418 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej ARKONA Grzegorz Kalbarczyk, Lublin, Polska
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430478444 i dokonanie wpisu: ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ GRZEGORZ KALBARCZYK, Nasutów,
Polska 430478444.

pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 168) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;

208988 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 30 sierpnia
2013 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 5277/13/621) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367051 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208988
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

209588 2018 04 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO OLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skępe, Polska
910224146 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
910224146.

208988 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 sierpnia
2013 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 5275/13/819) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367911 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208988
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
208988 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5279/13/423) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367260 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208988
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
208988 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 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 5283/13/338) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367264 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208988
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
208988 2018 04 26 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 42 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 165) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 42 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 166) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 42 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 167) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 42 na zabezpieczenie Zabez-

210960 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142905739 i dokonanie wpisu: NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011566374.
211692 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLÚVEL, LONDRINA-PARANÁ, Brazylia i dokonanie wpisu: GRANÍSSIMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, Sao Paulo, Brazylia.
211692 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRANÍSSIMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, Sao Paulo, Brazylia i dokonanie wpisu: Jacobs Douwe
Egberts BR Comercializaçao de Cafés Ltda., Sao Paulo, Brazylia.
211852 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk,
Polska 140479801 i dokonanie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801.
211852 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 3613488930.
212415 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142905739 i dokonanie wpisu: NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011566374.
212544 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ILWRO JOINT VENTURE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
930629092 i dokonanie wpisu: Atrium Dominikańska SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
145878517.
212544 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ATRIUM DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
145878517 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 145878517.
212544 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 145878517 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DOMINIKAŃSKA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363183887.
213198 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PODLASKIE ZAKŁADY SPOŻYWCZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200757607 i dokonanie wpisu: MIEZIO KRZYSZTOF, Księżno,
Polska.
213216 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta-

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1306/18/805) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2561631 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-213216 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Amadeuszowi Królowi
zamieszkałemu w Warszawie wobec FP Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
213629 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
213641 2018 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Kapitałowa Bomi Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej,
Gdynia, Polska 221129040 i dokonanie wpisu: Kalina Komorowska
Kubaś, Wrocław, Polska.
213643 2018 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Kapitałowa Bomi Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej,
Gdynia, Polska 221129040 i dokonanie wpisu: Kalina Komorowska
Kubaś, Wrocław, Polska.
214031 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SPECJAŁ” Krzysztof Tokarz, Rzeszów, Polska
005143767 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892.
214073 2018 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EURO-CODE” Spółka jawna K.J.Morzywołek, Nowy Sącz, Polska 490509586 i dokonanie wpisu: POLSKIE
WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz, Polska 490509586.
214238 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WARIMPEX FINANZ UND BETEILIGUNGS
AG, WIEN, Austria i dokonanie wpisu: Vienna International Hotelmanagement AG, Wiedeń, Austria.
214318 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EURO-TEX” Waldemar Kulczyński, Łódź,
Polska 470019001 i dokonanie wpisu: FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO
PRODUKCYJNO HANDLOWA PACORD PAULINA KULCZYŃSKA,
Łódź, Polska 100135398.
214360 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRANCOTYP-POSTALIA
GMBH, BIRKENWERDER, Niemcy i dokonanie wpisu: FRANCOTYP-POSTALIA GMBH, Berlin, Niemcy.
215047 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
215183 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459.
215245 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAMELA Sp. z o.o., Łowicz, Polska
750726727 i dokonanie wpisu: LAMELA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska 365981593.
215245 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LAMELA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska 365981593 i dokonanie wpisu: LAMELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łowicz, Polska 365981593.
215349 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANI-

2899

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612 i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
215349 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
215349 2018 04 12 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 15 lutego 2017 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 5 (Zastaw Cywilny 5) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
215473 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANI TERESA-MEDICA S.A., Gutowo Małe,
Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 630278940.
215987 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUDMAX BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 241189090 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010259530.
216290 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kamień Duży, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
216290 2018 04 16 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.
216325 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
216325 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
216325 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
216343 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Firma „FOLRES” Czesław Kalisztan,
Rzeszów, Polska 690035082 i dokonanie wpisu: FOLRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
180802659.
216371 2018 04 12 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
216506 2018 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: B&P IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk, Polska 361981857 i dokonanie wpisu:
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B&P IP ENGINIEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk, Polska 361981857.
216966 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958
216967 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
216968 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
217204 2018 04 24 A.E. Wprowadzono przez wykreślenie
wpisu: „BOXMET LTD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Piskorzów, Polska 890050992; „BOXMET MEDICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piskorzów, Polska 020546953 i dokonanie wpisu: „BOXMET LTD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piskorzów, Polska 890050992 oraz w rubryce E wykreślenie
wpisu: „Wspólne prawo ochronne”.
217734 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CANDELLUX LIGHTING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zielonka k/Warszawy,
Polska 015467120 i dokonanie wpisu: CANDELLUX LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015467120.
217735 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CANDELLUX LIGHTING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zielonka k/Warszawy,
Polska 015467120 i dokonanie wpisu: CANDELLUX LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015467120.
219266 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
219564 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „RODEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Białystok, Polska 008125876 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
„RODEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Koplany, Polska 008125876.
219791 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
219791 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17289/17/905) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556738 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219791 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
220384 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOXLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, Polska 141053464 i dokonanie
wpisu: GERDA 2 Sp.z o.o., STARACHOWICE, Polska 292809123.
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220585 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261
220585 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
220765 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk Spółka Jawna,
Paterek, Polska 090411285 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, Polska 090411285.
220835 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HEDY EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015717999 i dokonanie wpisu:
LOGIC CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Lesznowola, Polska 368014178.
221521 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BARTEX”-BARTOL Spółka Jawna, Paproć,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
221944 2018 04 12 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: TRUS MARIUSZ, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
223242 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
223245 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
223247 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
223250 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
223251 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
223252 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
223253 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
223355 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MURATOR” Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459.
223357 2018 04 09 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 lipca 2015
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 3457/15/045) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2455071 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223357 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Agencja Rozwoju
Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Zakłady Porcelany Stołowej Karolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej”.
223726 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
223727 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
223936 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADDAPTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa, Polska 013180510 i dokonanie
wpisu: DDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 016173610.
223950 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLASS-SERVICE Spółka z o.o., Tychy,
Polska 278053370 i dokonanie wpisu: GLASS-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, Polska 278053370.
224559 2018 04 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 października 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 4378/17/064) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2548522 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224559
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
spółki Qubus Hotel Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu”.
224830 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ILWRO JOINT VENTURE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
930629092 i dokonanie wpisu: ATRIUM DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
145878517.
224830 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ATRIUM DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
145878517 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 145878517.
224830 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 145878517 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DOMINIKAŃSKA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363183887.
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225042 2018 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958
225042 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 grudnia
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 17298/17/825) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2554967 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225042 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
225043 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.
225043 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17301/17/230) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556802 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225043 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
225133 2018 04 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
225134 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
225508 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „FORTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Chechło 1, Polska 473218385 i dokonanie wpisu:
FORTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Chechło Pierwsze, Polska 364714000.
225628 2018 04 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1356/18/410) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562049 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225628 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
226897 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA Grażyna Smoleńska, Ryńsk, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA
GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
227200 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKLADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
230117 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu: WIRTUALNA
POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.
230118 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AK-
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CYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958

Cedex, Francja i dokonanie wpisu: SPONTEX S.A.S., Colombes Cedex, Francja.

230119 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.

232172 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Towarzystwo Chemiczne „Danmar”
Marian Kidawa, Łódź, Polska 470013317 i dokonanie wpisu: TOWARZYSTWO CHEMICZNE DANMAR MONIKA KIDAWA-ŁUCZAK, Łódź,
Polska 100514960.

230120 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958

232173 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Towarzystwo Chemiczne „Danmar”
Marian Kidawa, Łódź, Polska 470013317 i dokonanie wpisu: TOWARZYSTWO CHEMICZNE DANMAR MONIKA KIDAWA-ŁUCZAK, Łódź,
Polska 100514960.

230730 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BARA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdynia, Polska 191873820 i dokonanie wpisu: HOTTON
HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 220582167.
230731 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BARA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdynia, Polska 191873820 i dokonanie wpisu: HOTTON
HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 220582167.
230932 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.,
Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
230933 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.,
Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
230968 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
230969 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
231285 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.,
Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB HANDEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
231529 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
231638 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 6647/17/145) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2536776 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-231638 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Eko-Okna Spółka Akcyjna z siedzibą w Kornicach”.
231734 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FINANCIERE ELYSEES BALZAC
(SOCIÉTÉ ANONYME), PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: FINANCIERE ELYSEES BALZAC, Colombes Cedex, Francja.
231734 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINANCIERE ELYSEES BALZAC, Colombes

232174 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Towarzystwo Chemiczne „Danmar”
Marian Kidawa, Łódź, Polska 470013317 i dokonanie wpisu: TOWARZYSTWO CHEMICZNE DANMAR MONIKA KIDAWA-ŁUCZAK, Łódź,
Polska 100514960.
232175 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Towarzystwo Chemiczne „Danmar”
Marian Kidawa, Łódź, Polska 470013317 i dokonanie wpisu: TOWARZYSTWO CHEMICZNE DANMAR MONIKA KIDAWA-ŁUCZAK, Łódź,
Polska 100514960.
232720 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HEDY EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015717999 i dokonanie wpisu:
LOGIC CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Lesznowola, Polska 368014178.
232922 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Towarzystwo Chemiczne DANMAR
Marian Kidawa, Łódź, Polska 470013317 i dokonanie wpisu: TOWARZYSTWO CHEMICZNE DANMAR MONIKA KIDAWA-ŁUCZAK, Łódź,
Polska 100514960.
233684 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
234722 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka
Akcyjna, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu: GRUPA PSB
HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
235202 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Sp.j., Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie wpisu: „WIR”
ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
235611 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
235611 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 grudnia
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 17290/17/617) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556083 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235611 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
237233 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
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WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
237236 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
237846 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1823/18/749) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566840 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-237846 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Alior Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Zakłady Mięsne
Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
239268 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
240091 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
240092 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, Polska
142751791 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, Polska 531258977.
240303 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
240304 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
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243263 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17284/17/900) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556778 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-243263 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
243282 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agencja Wydarzeń Artystycznych
„PRO CINEMA” „Kino Charlie” Sławomir Fijałkowski, Łódź, Polska
472158190 i dokonanie wpisu: Stowarzyszenie Łódź Filmowa, Łódź,
Polska 472908202.
243339 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, VIBY J, Dania i dokonanie wpisu: ARLA FOODS AMBA, VIBY J,
Dania.
243476 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
243901 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WARIMPEX FINANZ UND BETEILIGUNGS
AG, WIEN, Austria i dokonanie wpisu: Vienna International Hotelmanagement AG, Wiedeń, Austria.
243902 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WARIMPEX FINANZ UND BETEILIGUNGS
AG, WIEN, Austria i dokonanie wpisu: Vienna International Hotelmanagement AG, Wiedeń, Austria.
244085 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
244227 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Stolberg, Niemcy.

241914 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, VIBY J, Dania i dokonanie wpisu: ARLA FOODS AMBA, VIBY J,
Dania.

244484 2018 04 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 sierpnia
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 11827/16/354) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2457833 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-244484 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Novascon Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

242311 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BASICS” Paweł Baranowski, Warszawa,
Polska 142520666 i dokonanie wpisu: BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok,
Polska 368435224.

244793 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: Mariusz Trus, Lublin, Polska; Paweł Bogusz, Lublin,
Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.

242623 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.

245020 2018 04 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.

243263 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.

245448 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.

241230 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
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245637 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Grupa Reagowania Antykryzysowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
142095708 i dokonanie wpisu: FUNDACJA GROM COMBAT IM.PŁK.
LESZKA DREWNIAKA, Warszawa, Polska 360763615.
245638 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Grupa Reagowania Antykryzysowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
142095708 i dokonanie wpisu: FUNDACJA GROM COMBAT IM.PŁK.
LESZKA DREWNIAKA, Warszawa, Polska 360763615.
245786 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: Mariusz Trus, Lublin, Polska; Paweł Bogusz, Lublin,
Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
245905 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: Mariusz Trus, Lublin, Polska; Paweł Bogusz, Lublin,
Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 2
sierpnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
246021 2018 04 27 D. Wykreślono wpis: „W dniu 23 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2850/18/580) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2565414 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246021 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Novascon Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
246126 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
246127 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
246209 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Gutowo Małe, Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 630278940.
246210 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Gutowo Małe, Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 630278940.
247345 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1842/18/990) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2566844 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247345 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Alior Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Zakłady Mięsne
Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
248186 2018 04 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
2.08.2012 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
248534 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZL NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drzewce, Polska 431163464 i dokonanie wpisu: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Drzewce, Polska 431163464.
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248590 2018 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MILLY MALLY” S.C. MARCIN NAPERT, PAWEŁ SOSZYŃSKI, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PM INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łukówiec, Polska 147423590.
248677 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141406649 i dokonanie
wpisu: PSST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141406649.
249287 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
249289 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
249290 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
249297 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.
249549 2018 04 09 D. Wykreślono wpis: „W dniu 15 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 1994/17/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2522333 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-249549 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółek: Grupa Wydawnicza Foksal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie i Empik E-Commerce Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
249704 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
249906 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIDOMSKA ANNA, ŚCIANA MARIUSZ,
ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL IMPORT EXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, Polska i dokonanie wpisu: ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA,
Chmielnik, Polska.
249907 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIDOMSKA ANNA, ŚCIANA MARIUSZ,
ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL IMPORT EXPORT SPÓŁKA CYWILNA,
Suchowola, Polska i dokonanie wpisu: ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA
KRZYSZTOF MAR-POL IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, Polska.
249908 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIDOMSKA ANNA, ŚCIANA MARIUSZ,
ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL IMPORT-EXPORT SPÓŁKA CYWILNA,
Suchowola, Polska i dokonanie wpisu: ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA
KRZYSZTOF MAR-POL IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, Polska.
250388 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
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250389 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.

gnetycznych i cyfrowych; filmy V0D; filmy do ładowania; płyty CD,
DVD wysokiej rozdzielczości z grami lub filmami; klasa 16: książki,
z wyłączeniem tych o tematyce związanej z grami video; klasa 41:
dostarczanie filmów na żądanie;

250666 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.

252676 2018 04 03 D. Dokonano wpisu: W dniu 22 sierpnia
2016 r. zawarto umowę cesji częściowej dla części towarów zawartych w klasach: 09;16;41 na rzecz : Andrzej Sapkowski, Łódź, Polska.

250666 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (syg. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3581/16/706)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514068 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R-250666 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
252068 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221029863 i dokonanie wpisu: GRUPA PASCAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101539040.
252148 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958 i dokonanie wpisu:
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142742958.
252676 2018 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 147386824 i dokonanie wpisu: CD PROJEKT S.A.,
Warszawa, Polska.
252676 2018 04 03 C. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu z wykazu towarów w rubryce C: klasa 16: czasopisma;
książki; poradniki; broszury; komiksy; druki firmowe; etykiety; fotografie; foldery; karty pocztowe; kartki z życzeniami; notesy; kalendarze; koperty na listy; afisze; plakaty; okładki; obwoluty; publikacje; naklejki; artykuły biurowe z wyjątkiem mebli; albumy; bloczki
do pisania; bloki listowe (papeteria); teczki i skoroszyty na dokumenty; segregatory; pudełka kartonowe lub papierowe; zakładki
do książek; przyrządy do pisania; przyrządy do rysowania; ołówki;
ołówki automatyczne; piórniki; podstawki do długopisów i ołówków; gumki do ścierania; przyciski do papieru; linijki rysownicze;
ekierki; temperówki do ołówków; kleje do papieru; ramki do fotografii; torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych;
i dokonanie wpisu: klasa 16: czasopisma; książki o tematyce związanej z grami video; poradniki; broszury; komiksy; druki firmowe;
etykiety; fotografie; foldery; karty pocztowe; kartki z życzeniami;
notesy; kalendarze; koperty na listy; afisze; plakaty; okładki; obwoluty; publikacje; naklejki; artykuły biurowe z wyjątkiem mebli; albumy; bloczki do pisania; bloki listowe (papeteria); teczki i skoroszyty
na dokumenty; segregatory; pudełka kartonowe lub papierowe;
zakładki do książek; przyrządy do pisania; przyrządy do rysowania; ołówki; ołówki automatyczne; piórniki; podstawki do długopisów i ołówków; gumki do ścierania; przyciski do papieru; linijki
rysownicze; ekierki; temperówki do ołówków; kleje do papieru;
ramki do fotografii; torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych;
252676 2018 04 03 A.C. Wprowadzono wpis przez wykreślenie wpisu:
klasa 09: filmy na nośnikach magnetycznych i cyfrowych; filmy
V0D; filmy do ładowania; płyty CD, DVD wysokiej rozdzielczości
z grami lub filmami; klasa 41: dostarczanie filmów na żądanie (VOD)
i dokonanie wpisu w rubryce A przy R. 252676-A Andrzej Sapkowski, Łódź, Polska oraz w rubryce C: klasa 09: filmy na nośnikach ma-

252677 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOXLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, Polska 141053464 i dokonanie
wpisu: GERDA 2 Sp.z o.o., STARACHOWICE, Polska 292809123.
253636 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
253696 2018 04 12 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
253697 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; TRUS MARIUSZ, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
253890 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOTEL 1231” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340492221 i dokonanie
wpisu: RESTAURO M. DOBRZYŃSKA-MUSIELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 340318256.
254456 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
254507 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, Polska; TRUS MARIUSZ, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
255223 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
256046 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
256711 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141406649 i dokonanie
wpisu: PSST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141406649.
256906 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z dnia 16 października 2017 r. sygnatura akt I ACa 770/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 20 października 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie Kamil Mróz w toku postępowania zabezpieczającego
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 8940/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz uprawnionego: Graf Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Skierniewicach (d. Sotralentz Sp. z o.o.)”.
256990 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, Polska; TRUS MARIUSZ, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
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258014 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
258015 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
258459 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
258460 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
258461 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508 i dokonanie
wpisu: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.
259528 2018 04 04 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.
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 145878517 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DOMINIKAŃSKA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363183887.
262935 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska 061451703; MARIUSZ
TRUS, Lublin, Polska 061451695 i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS,
Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 21 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
263121 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk,
Polska 140479801 i dokonanie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801.
263121 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
263339 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
263673 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.

259912 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIG-PHARMA Krzysztof Szelc, Kalisz,
Polska 300587220 i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF SZELC, Kalisz,
Polska.

263673 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 01 grudnia 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.

259913 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIG-PHARMA Krzysztof Szelc, Kalisz,
Polska 300587220 i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF SZELC, Kalisz,
Polska.

264227 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.

260034 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, Polska 061451703; TRUS
MARIUSZ, Lublin, Polska 061451695 i dokonanie wpisu: MARIUSZ
TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne
prawo ochronne”.

264920 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1310/18/720) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562981 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264920 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Paulinie Król zamieszkałej w Warszawie wobec FP Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

260158 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, Polska 061451703; TRUS
MARIUSZ, Lublin, Polska 061451695 i dokonanie wpisu: MARIUSZ
TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne
prawo ochronne”.
260405 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOTEL1231” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340492221 i dokonanie
wpisu: RESTAURO M. DOBRZYŃSKA-MUSIELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 340318256.
261905 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ilwro Joint Venture Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 930629092 i dokonanie wpisu: ATRIUM DOMINIKAŃŚKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145878517.
261905 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ATRIUM DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
145878517 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 145878517.
261905 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI-

265053 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, Polska 061451703; TRUS
MARIUSZ, Lublin, Polska 061451695 i dokonanie wpisu: MARIUSZ
TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne
prawo ochronne”.
265220 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
265221 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263
265222 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
265223 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
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CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
265224 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
265226 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
265809 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
266327 2018 04 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1342/18/485) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2561504 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266327 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
266665 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
21 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
267526 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELŻANOWSKA-RUTHERFORD BARBARA
101 PROJEKT, Warszawa, Polska 002008885 i dokonanie wpisu: 101
PROJEKT GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364817727.
268143 2018 04 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1353/18/207) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2561904 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268143 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
268606 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
21 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
268613 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk,
Polska 140479801 i dokonanie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801.
268613 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
268614 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk,
Polska 140479801 i dokonanie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801.
268614 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
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268630 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk,
Polska 140479801 i dokonanie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801.
268630 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
268631 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA, Płońsk,
Polska 140479801 i dokonanie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801.
268631 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
269045 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów, Polska 130280786 i dokonanie wpisu: CEDROB
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, Polska 130280786.
269045 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 01 grudnia 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
269455 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
270146 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOXLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, Polska 141053464 i dokonanie
wpisu: GERDA 2 Sp.z o.o., STARACHOWICE, Polska 292809123.
270473 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOXLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, Polska 141053464 i dokonanie
wpisu: GERDA 2 Sp.z o.o., STARACHOWICE, Polska 292809123.
270617 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Gutowo Małe, Polska 630278940 i dokonanie wpisu: SIGVARIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 630278940.
271731 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIDOMSKA ANNA KATARZYNA, ŚCIANA
MARIUSZ GRZEGORZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MARPOL IMPORT EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, Polska i dokonanie wpisu:
ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, Polska.
271933 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
272126 2018 04 09 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.
272128 2018 04 09 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.
272129 2018 04 09 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.
272440 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.
272678 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
21 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
272910 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WARIMPEX FINANZ UND BETEILIGUNGS
AG, WIEDEŃ, Austria i dokonanie wpisu: Vienna International Hotelmanagement AG, Wiedeń, Austria.
272911 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WARIMPEX FINANZ UND BETEILIGUNGS
AG, WIEDEŃ, Austria i dokonanie wpisu: Vienna International Hotelmanagement AG, Wiedeń, Austria.
273199 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REED ELSEVIER LLC, MOSKWA, Rosja i dokonanie wpisu: RELX LLC, Moskwa, Rosja.
273200 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REED ELSEVIER LLC, MOSKWA, Rosja i dokonanie wpisu: RELX LLC, Moskwa, Rosja.
273287 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
21 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
273414 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELŻANOWSKA-RUTHERFORD BARBARA
101 PROJEKT, Warszawa, Polska 002008885 i dokonanie wpisu: 101
PROJEKT GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364817727.
273539 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KIDAWA MARIAN TOWARZYSTWO
CHEMICZNE DANMAR, Łódź, Polska 470013317 i dokonanie wpisu:
TOWARZYSTWO CHEMICZNE DANMAR MONIKA KIDAWA-ŁUCZAK,
Łódź, Polska 100514960.
273564 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
273688 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.

Nr 7/2018

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
273935 2018 04 09 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.
273944 2018 04 09 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.
274062 2018 04 09 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.
274088 2018 08 09 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.
274106 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, VIBY, Dania i dokonanie wpisu: ARLA FOODS AMBA, VIBY J,
Dania.
274189 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA
GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
274190 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA
GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
274192 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA
GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
274217 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA
GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
274341 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.

273842 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.

274382 2018 04 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1351/18/405) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2561515 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274382 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

273901 2018 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-

274685 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
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CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
274686 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
274687 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
274690 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
25.02.2016 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne i dokonanie
wpisu: Regulamin znaku towarowego z dnia 4 października 2017 r.
określający zasady używania znaku towarowego.”
274710 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1206/18/704) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2560322 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274710 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Cobi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
274742 2018 04 09 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.
274836 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; KALANDYK-BOGUSZ
DOROTA, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
25.02.2016 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne i dokonanie
wpisu: Regulamin znaku towarowego z dnia 4 października 2017 r.
określający zasady używania znaku towarowego.”
275192 2018 04 09 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.
275651 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARMACEUTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-ANALITYCZNO-HANDLOWE „PROLAB” HALKIEWICZ I RATAJCZYK SPÓŁKA JAWNA, Paterek, Polska 090411285
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek,
Polska 090411285.
276457 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries Limited,
Vadodara, Indie i dokonanie wpisu: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965.
277237 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 1826/18/952) wpisano do Rejestru
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Zastawów pod pozycją 2566843 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-277237 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Alior Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Zakłady Mięsne
Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie”.
277365 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 270546630 i dokonanie wpisu: AB INBEV
INTERNATIONAL BRANDS LIMITED, Woking, Wielka Brytania.
278051 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
278083 2018 04 09 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.
278600 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska 75050713084; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska
75120907782; PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska 73092303296; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska 74041001715 i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 07
marca 2016 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne i dokonanie
wpisu: Regulamin znaku towarowego z dnia 4 października 2017 r.
określający zasady używania znaku towarowego.”
278928 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365629991.
280057 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
281053 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska 75050713084; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska
75120907782; PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska 73092303296; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska 74041001715 i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 07
marca 2016 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne i dokonanie
wpisu: Regulamin znaku towarowego z dnia 4 października 2017 r.
określający zasady używania znaku towarowego.”
281319 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365629991.
282111 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALEKSANDER RADOŃ, JACEK FUKSIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 363462802 i dokonanie
wpisu: ALEKSANDER RADOŃ, TOMASZ FUKSIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska.
282691 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 365331553.
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283604 2018 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 370407278 i dokonanie wpisu:
IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 360461140.
283624 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: wspólne prawo ochronne.”
285417 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
285420 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
286131 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CALDENA
GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
286337 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
286645 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU SENS AGATA ŚCIESZKO SPÓŁKA JAWNA, Wisznia Mała, Polska 361318024 i dokonanie wpisu: LU SENS
AGATA ŚCIESZKO, Rogoż, Polska 100298717.
288141 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
288142 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
288201 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: „Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
288709 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS,
Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska;
ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
wspólne prawo ochronne.”
288787 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
289399 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS,
Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska i dokonanie
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wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska
oraz w rubryce E dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
290200 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, Polska 363216954 i dokonanie wpisu: SELTRE PRODUCTION APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, Polska.
290365 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: F.H.U. M-FOOD ANNA MAJKA,
Tomaszkowice, Polska 122405811 i dokonanie wpisu: ROBERT ŁOŚ,
Śledziejowice, Polska.
290855 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290855 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290855 2018 04 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290855 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290855 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-290855 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
290963 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
291213 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
291361 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, Polska 140479801 i dokonanie wpisu:
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk,
Polska 361348893.
292156 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
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SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
292181 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
292430 2018 01 09 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAVOINVEST LIMITED LTD, NIKOZJA,
Cypr i dokonanie wpisu: PRESTO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 360348879; PRESTO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 360676017 oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 4 marca 2017 r. ustanowiono wspólne
prawo ochronne’.
293212 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.
293214 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.
293215 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.
293217 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.
293218 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.
293219 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061.
293437 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E i dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
293481 2018 04 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 lutego
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1350/18/004) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2561619 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-293481 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
294152 2018 04 23 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydziału Gospodarczego
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z dnia 23 stycznia 2015 r. sygnatura akt GNc 22/15 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 11 lutego 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 1359/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Pragma Inkaso Spółka akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach”.
294818 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715 i dokonanie wpisu:
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 366438684.
294845 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
296134 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca ustanowił rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 106,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 106,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
296134 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1391/17/686) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2526901 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego Z.460473 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec:
CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Oborniki.”
296134 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1397/17/092) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2526919 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego Z.460473 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec:
CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z siedzibą w Nowym Jorku
(Stany Zjednoczone Ameryki)”.
296135 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca ustanowił rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
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Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 107,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 106,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
296135 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1396/17/691) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2526916 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego Z.460474 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec:
CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z siedzibą w Nowym Jorku
(Stany Zjednoczone Ameryki)”.
296135 2018 04 18 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1390/17/285) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2527032 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego Z.460474 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec:
CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Oborniki.”
296410 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: B&H SUPPLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pińczów, Polska 360832345 i dokonanie wpisu: B&H SUPPLY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 360832345.
296561 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPV WW7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362211274 i dokonanie
wpisu: BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362211802.
296644 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS,
Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska;
ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
wspólne prawo ochronne.”
296680 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK-BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska; PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska; ANNA TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określający zasady używania znaku
towarowego.”
297062 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: wspólne prawo ochronne.”
297065 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: wspólne prawo ochronne.”
297177 2018 04 11 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.
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297220 2018 04 10 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: wspólne prawo ochronne.”
297257 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MP PAWEŁ MRÓWKA, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: BRAND&SELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 367591790.
297562 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA,
Wadowice, Polska 120969142 i dokonanie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120453770.
297962 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań,
Polska 302860051 i dokonanie wpisu: JOHN DOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 367136181.
298171 2018 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750078292 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
298301 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-283010855 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
298301 2018 04 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298301 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
298301 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298301 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank, N.A.,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
298302 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298302 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
298302 2018 04 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta-
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wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298302 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
299302 2018 04 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298302 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank, N.A.,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
250 081 2015 08 17
259 551 2016 08 10

298341 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, Polska 142031826 i dokonanie wpisu: MIECZYSŁAW
WACHOWSKI, Mysiadło, Polska.
298342 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, Polska 142031826 i dokonanie wpisu: MIECZYSŁAW
WACHOWSKI, Mysiadło, Polska.
298343 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, Polska 142031826 i dokonanie wpisu: WACHOWSKI
MIECZYSŁAW, Mysiadło, Polska.
298344 2018 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, Polska 142031826 i dokonanie wpisu: WACHOWSKI
MIECZYSŁAW, Mysiadło, Polska.
299589 2018 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EVENTUS DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, Polska 340388392 i dokonanie wpisu: PAWEŁ ZAJCHOWSKI, Bydgoszcz, Polska 092433753.
300202 2018 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WIRTUALNA POLSKA
MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.
302241 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 marca
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2702/12/658) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2300814 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302241 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BRE BANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec CEE HOSTING VENTURES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie”.
302241 2018 04 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 2 kwietnia 2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2724/12/102) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2301232 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302241 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących SYNTAXIS II SWEDEN CAPITAL AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja wobec CEE
HOSTING VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
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Prawo unieważniono w części dla towarów
w kl: 31: „karma dla zwierząt”.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w klasie: 36: usługi - administrowanie nieruchomościami, celne i kredytowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa gospodarstw rolnych
i majątku nieruchomego, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo i wycena
majątku nieruchomego, wynajmowanie
mieszkań, ubezpieczenia, ubezpieczenia
morskie i zdrowotne, administrowanie
i dzierżawa nieruchomości, agencje i wycena nieruchomości, wycena: nieruchomości
i ubezpieczeń, wycena kosztów naprawy
nieruchomości zwłaszcza obiektów budowlanych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań, zarządzanie: majątkiem
nieruchomym i nieruchomościami.
260

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).
239 739 2017 08 24

282 111 2017 04 21

291 611 2017 10 11

127 525 2017 10 04

207 717 2015 12 07

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
24.08.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.239739.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
21.04.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.282111.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
11.10.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.291611.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
środki do prania i bielenia; rury metalowe,
kolanka do rur, przewody rozgałęźne do kanalizacji, przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zaciski do rur
i kabli, zawory; niemetalowe: rury, kolanka
do rur, przewody rozgałęźne do kanalizacji, przewody do instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, zaciski do rur i kabli,
zawory; usługi transportowe, składowania,
spedycyjne, ładunkowe, usługi w zakresie
wynajmowania oraz wydzierżawiania maszyn i urządzeń; klasy 3, 6,19 i 39.
Prawo wygasło w części dla towarów: pompy jako maszyny, filtry do cieczy i gazów, reduktory ciśnienia, rozdzielacze odcinające,
rozdzielacze suwakowe, zawory ciśnieniowe, zawory sterujące przepływem mediów
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218 743 2017 10 24

285 689 2017 04 20

285 949 2017 07 12
289 820 2017 07 28
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płynnych i gazowych, dławnice, przekaźniki ciśnienia, cylindry i tłoki, akumulatory
hydrauliczne, membrany do pomp, separatory mediów gaz/płyn (klasa 7), człony
i elementy sterujące do układów hydraulicznych i pneumatycznych (klasa 9) oraz
usługi w zakresie naprawy, regeneracji, diagnostyki, montażu i uruchamiania przemysłowych układów oraz instalacji hydraulicznych i pneumatycznych, usługi w zakresie
kompletacji dostaw kompletnych instalacji
hydrauliki i pneumatyki dla obiektów przemysłowych (klasa 37)
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
09 w części: urządzenia i przyrządy wagowe,
urządzenia i przyrządy pomiarowe, kasy sklepowe; klasa 16 w części: papier, tektura i wyroby z tym materiałów, nie ujęte w innych
klasach; materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach);
klasa 35 w części: usługi agentów specjalizujących się w sprzedaży towarów nie obejmujących maszyn i urządzeń biurowych, sprzętu
poligraficznego i komputerowego, urządzeń
do archiwizacji i przetwarzania danych i obrazu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do wyżej wymienionych maszyn
i urządzeń; usługi agentów zajmujących się
sprzedażą towarów różnego rodzaju; zgrupowanie na rzecz osób trzecich mebli, wyposażenia biurowego.
Prawo wygasło w części dla towarów: dłuta
(przecinaki) do maszyn młotki, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice, noże elektryczne przenośniki pneumatyczne, uchwyty do ostrzy, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne (klasa 07 w części);
gwintownice, łapki do wyciągania gwoździ,
narzędzia, narzędzia o napędzie ręcznym,
narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji,
nitownice, przycinarki do rur, przyrządy
do cięcia, szpachle, wycinarki, narzędzia
mechaniczne (klasa 08 w części).
Prawo wygasło w części dla usług: klasa 41:
usługi w zakresie: produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
29: jogurty, jogurty probiotyczne, produkty
probiotyczne, kefiry, napoje mleczne, napoje
z przewagą mleka, produkty mleczne, mleko,
białko spożywcze, substancje dietetyczne
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
środki zmniejszające apetyt do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne
artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów
żywienia na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, zawarte w klasie 29, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje
z mlekiem dietetyczne do celów żywienia,
zupy dietetyczne do celów żywienia, diete-

292 896 2017 11 13
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tyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi; klasa 30: napary
dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
napoje przystosowane do celów żywienia
na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty,
kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty
żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy diety do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów
żywienia, słodycze dietetyczne do celów
żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne
do celów żywienia, żywność dietetyczna
na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów
żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia, dodatki odżywcze do celów żywienia
na bazie mąki i produktów zbożowych.
Prawo wygasło w części dla towarów: antybiotyki; środki antykoncepcyjne chemiczne;
antyseptyki; preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych;
balsamiczne [aromatyczne] preparaty
do celów leczniczych; balsamy do celów
leczniczych; białkowe suplementy diety;
biologiczne preparaty do celów medycznych; chemiczno – farmaceutyczne preparaty; cukierki do celów leczniczych; czopki;
detergenty do celów medycznych; diagnostyczne preparaty do celów medycznych;
dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych; enzymy do celów farmaceutycznych; farmaceutyczne preparaty;
środki przeciw gorączce; preparaty przeciw
hemoroidom; hormony do celów medycznych; kapsułki do celów farmaceutycznych;
kapsułki na lekarstwa; kapsułki skrobiowe
do celów farmaceutycznych; kwasy do celów farmaceutycznych; leki dla ludzi: leki
do oczu w kroplach; leki do użytku medycznego; leki pomocnicze (wspierające); lotony
do celów farmaceutycznych; środki przeciw
migrenie; preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt; napoje lecznicze; maści do celów farmaceutycznych; mineralne
suplementy diety; środki nasenne; środki
na uspokojenie nerwów; preparaty medyczne do odchudzania; odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych;
odżywcze suplementy diety; środki do leczenia oparzeń; pastylki do celów farmaceutycznych; plastry do celów medycznych;
płyny do płukania ust do celów leczniczych;
środki medyczne przeciw poceniu się;
środki medyczne przeciw poceniu się stóp;
płyny do przemywania pochwy; pomady
do celów medycznych; preparaty medyczne na porost włosów; preparaty do leczenia trądziku; preparaty z mikroorganizmów
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do celów medycznych lub weterynaryjnych;
przeciwbólowe środki; środki przeczyszczające; plastry przylepne; taśmy przylepne
do celów medycznych; plastry samoprzylepne; preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry; preparaty farmaceutyczne
przeciw słonecznym oparzeniom; syropy
do użytku farmaceutycznego; szczepionki; środki przeciwko pasożytom przewodu
pokarmowego; tabletki do celów farmaceutycznych; chemiczne preparaty dla testów
ciążowych; środki trawienne do celów farmaceutycznych; uspokajające leki; wazelina
do celów leczniczych; witaminowe preparaty; woda utleniona do celów medycznych;
leki wzmacniające; lekarstwa przeciw zaparciom; żywność dla niemowląt (klasa 05).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
16: papier; druki; ulotki; drukowane foldery
informacyjne; broszury; katalogi; torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych;
fotografie. 35: usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne; usługi agencji reklamowych; pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą; rynkowe badania opinii publicznej; doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy; usługi w zakresie rekrutacji personelu; pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych; promowanie
towarów i usług osób trzecich; handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu; doradztwo w zakresie zarządzania biznesem;
zarządzanie biznesowe dla sklepów; administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych; usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży; dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych; badania rynku i badania
marketingowe; marketing internetowy;
marketing bezpośredni; wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe; organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych;
dekoracja wystaw sklepowych; informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa; usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich,
artykułów optycznych, zegarów i zegarków,
wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów
informatycznie – komputerowych, urządzeń
oświetleniowych, artykułów wydawniczych,
wyrobów papierniczych i piśmienniczych,
wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, produktów
związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem
i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem
i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów
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budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów spożywczych i przemysłowych; organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych; zarządzanie hotelami; doradztwo
w zakresie zarządzania personelem; handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej]; prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej; promocja sprzedaży
dla osób trzecich; usługi impresariów w działalności artystycznej; wynajem dystrybutorów automatycznych. 37: usługi budowlane;
usługi instalacyjne; remont nieruchomości;
konserwacja nieruchomości; restauracja budynków; naprawa i czyszczenie pojazdów
samochodowych w stacjach obsługi; informacja budowlana; sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych; prowadzenie
punktów usług pralniczych; instalowanie,
konstruowanie pawilonów handlowych
i sklepów; wynajem koparek; instalowanie
obiektów i urządzeń magazynowych; budowa i naprawa magazynów; instalacja maszyn;
montaż rusztowań; mycie okien; montaż
i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych; usługi w zakresie
naprawy i wymiany opon samochodowych;
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych; instalowanie
i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów. 39: usługi parkingowe; usługi transportu
autobusami; dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism; dystrybucja towarów;
wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów; informacja o składowaniu; informacja o transporcie; wypożyczanie
kontenerów magazynowych; wypożyczanie
chłodni; magazynowanie; wynajmowanie
magazynów; pakowanie towarów; usługi
pośrednictwa transportowego. 41: edukacja,
rozrywka i sport; fitness kluby; usługi siłowni; kręgielnie; usługi kinowe; usługi salonów
gier; informacja o rekreacji; informacja o rozrywce; organizowanie konkursów; organizowanie loterii; organizowanie zawodów
i imprez sportowych; wypożyczanie nagrań
filmowych i dźwiękowych; organizowanie
występów cyrkowych; usługi związane z dyskotekami; organizowanie festiwali sztuki
w tym festiwali filmowych; usługi klubów
rozrywkowych i sportowych; obsługa lunaparków; kultura fizyczna; organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych;
muzea; usługi parków rozrywki; planowanie
przyjęć; przedstawienia teatralne; rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe; pokazy
(do celów szkoleniowych); pokazy na żywo
w celach rozrywkowych; tresura zwierząt;
informacja o wypoczynku; usługi rekreacyjne; wypożyczanie sprzętu sportowego
lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych; usługi
związane z organizacją i prowadzeniem
nauczania i rozrywki: konkursów i klubów
edukacyjnych, rozrywkowych i poprawy
zdrowia, balów, konkursów piękności, studia
filmowego, przedstawień teatralnych, studia
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nagrań, salonów gier, sal koncertowych; organizacja i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć;
informacja o edukacji; usługi doradztwa
w zakresie rozrywki. 42: usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe,
stylizacja; architektura; usługi artystów-grafików; usługi projektowania; badania oraz
opracowywanie projektów technicznych;
prace badawczo – rozwojowe na rzecz osób
trzecich; projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań; planowanie związane
z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych w obrębie miast; usługi w zakresie projektowania, opracowywania i analiz
systemów komputerowych; wypożyczanie
komputerów; konserwacja oprogramowania
komputerowego; grafika artystyczna; potwierdzanie autentyczności dziel sztuki. 43:
usługi restauracyjne, barowe, kateringowe;
usługi zakwaterowania tymczasowego; wynajem sal na posiedzenia, konferencje; wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej; usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje; usługi kawiarni; kafeterie (bufety);
usługi restauracji fast-food; opieka nad dziećmi. 44: salony fryzjerskie, kosmetyczne i salony piękności; gabinety odnowy biologicznej,
gabinety fizjoterapeutyczne.
Prawo wygasło w części dla towarów:
produkty farmaceutyczne dla sektora
dentystycznego, produkty medyczne
dla sektora dentystycznego, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne (klasa 5 w części).
Prawo wygasło w części dla usług: profesjonalne usługi wspomagające operacje i zadania przedsiębiorstw handlowych, a w szczególności usługi reklamowe, usługi Public
Relations, marketing- wszystkie powyższe
zawierające usługi dotyczące pojazdów (klasa 35 w części); badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie; analizy
przemysłowe i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym; projektowanie oprogramowania, wdrażanie usług informatycznych; usługi
IT – wszystkie powyższe zawierające usługi
dotyczące pojazdów (klasa 42 w części)
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
274 877 09/2015 2017 01 19 Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

			

231 935 3/2011

2017 10 09

Prawo własności przemysłowej
- dalej p.w.p. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r., poz. 1410) Urząd Patentowy RP uchyla swoją decyzję
z dnia 25 marca 2015 r. o udzieleniu na rzecz Grupa Edukacyjna S.A.
(obecnie: Grupa Mac S.A.) z siedzibą w Kielcach prawa ochronnego
na znak towarowy słowno-graficzny „Moje ćwiczenia” R.274877 oraz
umarza postępowanie.
Sprostowano decyzję z dnia
24 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy dotyczącej zastrzeżenia
kolorów:
W decyzji powinno być: zastrzeżenia: szary, czarny.
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.
z 2017 poz. 776) Urząd Patentowy
RP zmienia swoją decyzję z dnia
5 kwietnia 2017 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego:
Prawidłowo powinno być: VIVANOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska.
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. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 5 kwietnia
2017 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej podmiotu na rzecz którego udzielono prawa ochronnego:
prawidłowo powinno być: VIVANOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.08.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby Zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: SOBIK
ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWA,
Bielsko Biała, Polska.
Urząd Patentowy RP Departament
Znaków Towarowych na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku
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z art. 252 ustawy z dnia z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013.1410) oraz art. 2
ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615)
stwierdza nieważność decyzji z dnia
06 sierpnia 2010 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na zgłoszony
w dniu 03.10.2008 r. znak towarowy
słowny: „Vacu Activ” za numerem
Z.346952.
262

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.
515823
RADICAL
SKIS DYNASTAR (Société par Actions Simplifiée),
1412, avenue de GenèveF-74700 SALLANCHES (FR)
2017 11 03
2017 12 11
516745
Abigaile
Rosen Tantau Mathias Tantau Nachf.,
Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
2017 10 01
2017 11 27
523145
VISITINT
Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH)
2017 04 27
2017 06 05

28
2017 11 23
31
2017 11 09
9
2017 05 18

601783
HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA NICOLAS ALZIARI
HUILERIE de LA MEDELEINE NICE
CFE: 01.01.01, 05.03.17, 15.01.01, 25.01.15, 29.01.01
29
NEOLIVE, Société Anonyme, 318 Bd de la MadeleineF-06200 NICE (FR)
2017 09 28
2017 10 30
2017 10 12
677545
SERTO
CFE: 14.03.01, 26.05.01, 27.05.01
6
SERTO Holding AG, Langfeldstrasse 117CH-8500 Frauenfeld (CH)
2017 06 24
2017 12 11
2017 11 23
744108
DEGELER
Bruno Marketing und Vertrieb GmbH, 31,
Senefelder Strasse63322 Rödermark (DE)
2015 06 30
2015 11 23

18, 25
2015 10 08

783345
DIABLO
12
PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 Milan (IT)
2017 05 04
2017 06 05
2017 05 18
820297
CFE: 26.04.01, 28.05.00
7
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu „Kombajnovyj
zavod „Rostselmash””,
Menzhinskogo str., 2, RU-344029 Rostov-on-Don (RU)
2015 11 26
2016 04 11
2016 02 25
835531
PRO-EDGE
BRIDGESTONE CORPORATION,
1-1, Kyobashi 3-chome,Chuo-kuTokyo 104-8340 (JP)
2017 06 06
2017 09 04

7
2017 08 17
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887694
AZERÇAY
5, 30, 32
ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Esentepe Mahallesi HarmanCaddesi Ali Kaya SokakPolat
Plaza B Blok No:4 Kat:14TR-34394 LEVENT/ISTANBUL (TR)
2017 05 23
2017 08 21
2017 08 03
910373
POKKA P
CFE: 27.05.01
29, 30, 32
POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD.,
2-29, Sakae 4-chome,Naka-ku,Nagoya-shiAichi 460-8415 (JP)
2017 06 07
2017 09 04
2017 08 17
929982
Sano
CFE: 27.05.01
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartošky 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2017 05 08
2017 11 13

31
2017 10 26

930691
AVEMIX
1, 5, 31
AVEVE, naamloze vennootschap, Tiensevest 132, B-3000 Leuven (BE)
2017 05 18
2017 06 19
2017 06 01
947996
konplan
9, 10, 35, 42, 45
konplan systemhaus ag, Grundstrasse 18CH-6343 Rotkreuz (CH)
2017 09 05
2017 11 06
2017 10 19
1001445
DEFLAMIN
5, 29, 30
SELO MEDICAL GMBH, MOOSHAM 29 A-5585 UNTERNBERG (AT)
2010 11 15
2011 02 14
2010 12 16
1019096
HERBAMEDICUS
3
Schmees GmbH, Am Bahnhof 74 27239 Twistringen (DE)
2017 09 05
2017 11 13
2017 10 26
1029252
Aniston
CFE: 27.05.01
14, 25
Baur Versand (GmbH & Co KG), Bahnhofstr. 1096224 Burgkunstadt (DE)
2017 09 05
2017 11 13
2017 10 26
1076126
La Rossa
JOEY’S PIZZA INTERNATIONAL GMBH,
HOLZDAMM 57 20099 HAMBURG (DE)
2011 01 26
2011 07 18

29, 30, 43, 45
2011 06 02

1102991
IFL INSIGHT FOR LIVING MINISTRIES
CFE: 26.01.05, 26.01.18, 27.05.22
9, 16, 41, 45
INSIGHT FOR LIVING, PO BOX 251007 PLANO TX 75025 (US)
2011 08 20
2012 02 27
2012 01 12
1119905
Anthelmin
5
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 527472 Cuxhaven (DE)
2017 10 04
2017 12 11
2017 11 23
1150882
MIS&S
CFE: 26.11.12, 26.15.01, 29.01.13
36, 40, 41, 42
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Professional Education „National University of Science and
Technology „MISiS”, LENINSKY PROSPECT, 4 RU-119049 MOSCOW (RU)
2013 09 06
2013 12 23
2013 11 07
1154508
Safer Quality SQ MPA Dresden
CFE: 26.03.06, 26.03.24, 26.04.18, 27.05.22, 29.01.13
37, 42, 45
MPA DRESDEN GMBH, FUCHSMÜHLENWEG 6 F 09599 FREIBERG (DE)
2012 11 15
2013 05 27
2013 04 11
1154518
GEMMAX
CFE: 27.05.01
7
ZHEJIANG PRECIOUS SEWING MACHINE CO., LTD.,
Jiazhiwushi,Industrial District,Jiaojiang,TaizhouZhejiang (CN)
2017 11 02
2017 12 11
2017 11 23
1174635
QILIVE
CFE: 27.05.01
7, 8, 9, 11
AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 avenue de Flandre Croix (FR)
2013 06 12
2013 10 28
2013 09 19
1174636
Qilive
CFE: 27.05.17, 27.05.25

7, 8, 9, 11
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AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 avenue de Flandre Croix (FR)
2013 06 11
2013 10 28
2013 09 19
1180048
KANZ
CFE: 27.05.01, 29.01.01
20, 24, 28
BEPATEKS TEKSTIL BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Fatih Cad. Dereboyu Sk. No:3 Kat:4HALKALI / ISTANBUL (TR)
2017 03 16
2017 10 30
2017 10 12
1180608
COMPENSAN
5
LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H., SCHLOSSPLATZ 1 A-8502
LANNACH (AT)
2013 09 02
2013 12 23
2013 11 07
1182784 K
Invoice2go
CFE: 20.05.25, 26.03.06, 29.01.12
9
Invoice2go, Inc., 555 Bryan St., #263Palo Alto CA 94301 (US)
2013 09 27
2017 12 11
2017 11 23
1183347
ZAGO
32, 33
GENS S.A.S. DI ZAGO RITA & C.,
Via Luigi Einaudi, 18I-33080 PRATA DI PORDENONE (PN) (IT)
2017 05 16
2017 08 21
2017 08 03
1195656
polaris
CFE: 27.05.01
7, 8, 9, 11, 21, 35
TEXTON CORPORATION LLC,
1313 N. MARKET STREET, SUITE 5100 WILMINGTON DE 19801 (US)
2013 10 17
2014 04 28
2014 03 20
1196215
SIMART
CFE: 27.05.01, 29.01.12
HÜSEYİN ŞAHİN, Yenibosna Merkez Mahallesi,
Çeşme Sokak No.15/11 Bahçelievlerİstanbul (TR)
2017 07 28
2017 09 04

25
2017 08 17

1207169
POMEAS
CFE: 21.03.21, 26.01.03, 27.03.15
9
DongGuan Pomeas Precision Instrument Co., Ltd., FLOOR 2,
BUILDING A, SONGLANG STREET, 1#, SHANGQIAO INDUSTRY ROAD,
EAST DISTRICT, DONGGUAN CITY GUANGDONG PROVINCE (CN)
2014 03 06
2014 08 18
2014 07 03
1209865
Wiko
CFE: 27.05.01
9
WIKO, 1 Rue Du Capitaine DessemondF-13007 Marseille (FR)
2017 08 10
2017 10 30
2017 10 12
1211412
ELEMENT
CFE: 01.15.24, 07.15.06, 14.01.01,
26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
6, 19, 37
ELEMENT a.s., Žilinská cesta 504/94CZ-013 11 Lietavská Lúčka (CZ)
2014 02 12
2014 09 15
2014 08 07
1212690
MARLÙ
Marlù S.p.a., Via M. Bucci, 5547895 Domagnano (SM)
2017 05 09
2017 09 04

14, 18, 35
2017 08 17

1216130
HPLUS Haberkorn Markenqualität
CFE: 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.21, 27.05.24, 29.01.13 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 25
HABERKORN HOLDING AG, MODECENTERSTRASSE 7 A-1030 WIEN (AT)
2013 06 21
2014 10 27
2014 09 18
1221431
AmyProtec
5
Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6CH-6146 Grossdietwil (CH)
2017 09 19
2017 12 11
2017 11 23
1224869
e2 YOUNG ENGINEERS
CFE: 15.07.15, 20.05.07, 27.05.10, 27.07.01
THE DECADE GROUPE-YOUNG ENGINEERS LTD,
12 Hamada Street,P.O.B 4077Ness Ziona (IL)
2017 09 04
2017 10 30
1228803
JW Jack Wrestler ENERGY DRINK
CFE: 24.01.05, 25.01.15, 29.01.13

41
2017 10 12
32
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SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Celaliye
Mahallesi BaglarbasiCaddesi No: 55 B.CekmeceIstanbul (TR)
2017 03 27
2017 11 27
2017 11 09
1231161
BORSA ISTANBUL
CFE: 26.01.16, 27.05.10, 29.01.12
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ, REŞITPAŞA MAHALLESI,
TUNCAY ARTUN CADDESI, EMIRGAN TR-34467 İSTANBUL (TR)
2014 02 20
2015 02 16
2015 01 08
1246874
empiriecom A member of the otto group
CFE: 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
35, 42
BAUR VERSAND (GMBH & CO KG),
BAHNHOFSTR. 10 96224 BURGKUNSTADT (DE)
2015 01 31
2015 06 22
2015 05 14
1254258
maccura
CFE: 27.05.01
5, 9, 10
Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Rd.,Hi-Tech
Industrial Development Zone,ChengduSichuan (CN)
2015 05 07
2015 08 17
2015 07 02
1258731
LALA
CFE: 03.13.01, 05.03.14, 27.05.02, 29.01.13
29, 32, 35
COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.,
Calzada Lázaro Cárdenas No. 185,Colonia Parque Industrial
LaguneroGómez Palacio, Durango 35077 (MX)
2015 02 13
2015 09 14
2015 07 30
1260834
IMS INTERNATIONAL MATCH STANDARD
CFE: 26.04.18, 27.05.10
27, 28
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
FIFA-Strasse 20CH-8044 Zürich (CH)
2015 07 31
2015 11 23
2015 10 08
1268846
MaxGrip
CFE: 27.05.01
9
KIM, Sung Eun,
110-1405,8, Hwarang-ro 80-gil,Dong-guDaegu-si 41147 (KR)
2015 08 07
2015 11 23
2015 10 15
1280034
CFE: 26.01.16, 26.03.23, 28.05.00
7
Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo „ZAWOLZHSKY
MOTORNY ZAWOD”, ul. Sovetskaja, 1 a, ZavolzhieRU-606522
Nizhegorodskaya oblast (RU)
2015 10 09
2016 02 01
2015 12 24
1281477 K
PET-ECOEASY
16, 17, 35
INTRAPLÁS-INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.,
RUA DA INDÚSTRIA, Nº 68,P-4795-207 REBORDÕES (PT)
2015 10 27
2017 09 18
2017 08 31
1283621 K
Linea Mini
11
LA MARZOCCO S.r.l., Via La Torre, 14/HI-50038 SCARPERIA (FI) (IT)
2015 10 13
2017 10 30
2017 10 12
1286838
ZÜNDAPP
Otmar Muther, Wachtelweg 3A-6971 Hard (AT)
2017 01 18
2017 05 08

7
2017 04 20

1287535
evo DRINKS NATURAL POWER
CFE: 01.01.05, 09.01.10, 26.01.18, 26.04.18, 26.07.05, 27.05.09
30
Hindenburg & Partner, Postfach 337388115 Lindau (DE)
2015 11 19
2016 03 29
2016 02 11
1291217
Smile your life
BRENDSON COMPANY LIMITED,
Lykavitou, 29, EgkomiCY-2401 Nicosia (CY)
2017 05 17
2017 08 21

16, 35
2017 08 03

1291869
KABAN
CFE: 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
7
KABAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Hadımköy
Atatürk Sanayi Bölgesi,Ömerli Mahallesi 75, Yıl Caddesi,Uzunçayır
Sokak No:12İSTANBUL (TR)
2017 03 02
2017 06 19
2017 06 01

Nr 7/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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AIBox
9
Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 2273447 Oberkochen (DE)
2017 09 28
2017 10 30
2017 10 12
1293268
SCHOTT N.Y.C.
3
Schott Bros. Inc., 735 Rahway AvenueUnion NJ 07083 (US)
2016 02 18
2016 05 09
2016 03 24
1294304
TOSCANO
CFE: 26.04.04, 29.01.13
7
DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi 23,Cadde No:4Eskişehir (TR)
2017 09 15
2017 11 27
2017 11 09
1303282
StoneAge
9
Netmarble Games Corporation,
(Guro-dong, G-Valley Biz Plaza)20F, 300, Digital-ro,Guro-guSeoul (KR)
2017 11 02
2017 12 11
2017 11 23
1304371
PAGALEE
CFE: 26.11.12, 27.05.17
25
WU HAO HU, No. 6, Erheng Lane, Yaoshi Road, Xintang Town,
Zengcheng CityGuangdong Province (CN)
2017 04 03
2017 09 04
2017 08 17
1304372
DSQATARD2
CFE: 27.05.01, 27.07.01
25
WU HAO HU, No. 6, Erheng Lane, Yaoshi Road, Xintang Town,
Zengcheng CityGuangdong Province (CN)
2017 04 03
2017 09 04
2017 08 17
1316440
CFE: 28.03.00
30
BEIJING WUYUTAI TEA CO., LTD.,
No. 44 Dongsi North St.100007 Beijing (CN)
2017 04 24
2017 09 04
2017 08 17
1316525
dR DeRUCCI
CFE: 27.05.22
20, 24, 35
De Rucci Bedding Co., Ltd., Shuanggang Shanghuan Industrial
Zone,Houjie Town,Dongguan City523948 Guangdong Province (CN)
2017 09 08
2017 11 06
2017 10 19
1317124
PRECISA
1
DWS SRL, Via della Meccanica, 21I-36016 Thiene (VI) (IT)
2017 11 09
2017 12 11
2017 11 23
1318151
DRAGON TOOTH
CFE: 24.15.21, 27.05.01
25
Beijing Tiexue Tech. Co.,Ltd., Rm.1804-1805,NO.1 Building,18#
Danling St,Haidian District100080 Beijing (CN)
2017 09 08
2017 11 06
2017 10 19
1318941
TRODUTEXIN
5
NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH)
2017 04 05
2017 06 19
2017 06 01
1321189 K
WANDERLUST
18
Wanderlust Holdings LLC,
26 Dobbin Street, 3rd FloorBrooklyn NY 11222 (US)
2016 10 03
2017 11 27
2017 11 09
1334327
CFE: 26.04.06, 26.11.02, 29.01.13
3, 5, 10
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2017 09 27
2017 11 27
2017 11 09
1335537
SPARTER
7, 35, 42
Cerescon Holding B.V., Haagdoorn 3 NL-5666 BW Geldrop (NL)
2016 08 01
2017 04 10
2017 03 23
1339723
FornoBuono
CFE: 05.07.02, 26.01.15
30
Deco Industrie S.Coop.P.A.,
Via Caduti del Lavoro, 2I-48012 Bagnacavallo (RA) (IT)
2017 07 14
2017 08 21
2017 08 03
1342428
eye/o
CFE: 02.09.04, 27.05.01
38, 42
Eyeo GmbH, Lichtstraße 2550825 Köln (DE)
2017 10 04
2017 12 11
2017 11 23

2919

1342931
MERENI
CFE: 25.01.15
33
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere cu capital străin,
Str. Industrială nr. 40ChisinauMD-2023 (MD)
2017 02 24
2017 05 22
2017 05 04
1344642
TNL PROFESSIONAL
CFE: 27.05.09
3, 8, 11, 14, 16, 21, 35, 44
Limited Liability Company «Tatnail», Orenburgsky Trakt ul., d. 128,
KazanRU-420048 Republic of Tatarstan (RU)
2017 06 01
2017 11 27
2017 11 09
1344643
CFE: 02.01.08
Qiaodan Sports Co., Ltd.,
Xibian Industrial District,Chendai, JinjiangFujian (CN)
2016 08 29
2017 06 05

25
2017 05 18

1344667
TrueSense LINGERIE
CFE: 02.09.01, 26.04.02, 27.05.07
25
KiK Textilien und Non-Food GmbH, Siemensstraße 2159199 Bönen (DE)
2017 03 15
2017 06 05
2017 05 18
1344752
Vissmate
CFE: 26.05.18, 27.05.24, 29.01.12
3
Aps Ambalaj Kozmetik Ve Temizlik Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi,
Kimya Sanayicileri Org. San. Bölg., M. Aras Bulvarı No.004TR-34956
Tuzla-Istanbul (TR)
2016 10 26
2017 06 05
2017 05 18
1344771
STREET FOOD flunch TRUCK
CFE: 11.01.01, 24.13.09, 26.05.16, 27.05.10, 29.01.12
29, 30, 43
FLUNCH, Société par actions simplifiée, Immeuble Péricentre,
4 rue Van GoghF-59650 VILLENEUVE D’ASCQ (FR)
2017 01 19
2017 06 05
2017 05 18
1344773
HANS BAER
WEINKELLEREI HECHTSHEIM, GMBH,
25 Rheinhessenstr.55129 MAINZ (DE)
2017 01 26
2017 06 05

33
2017 05 18

1346154
ACCU
CFE: 27.05.17
42
Accuservice Quality Technology Co., Ltd., No.2 Building, No.2
Kecheng Road,Suzhou Industrial ParkJiangsu (CN)
2017 01 23
2017 06 12
2017 05 25
1346205
GSE Global Scale of English
CFE: 26.05.18, 27.05.24
Pearson plc, 80 StrandLondon WC2R 0RL (GB)
2016 12 15
2017 06 12

9, 16, 41, 42
2017 05 25

1346222
VIDEX
CFE: 27.05.17
9, 11, 35
Demianchuk Volodymyr Volodymyrovych, 6 a, vul. Molodizhna,
s. Berezhynka,Kyrovohradskyi region Kyrovohradska obl. 27605 (UA)
2017 02 10
2017 06 12
2017 05 25
1346300
KARTIKA Kollection
CFE: 27.05.10
16
LAZZAROTTO LUCA, Via Monte Pertica, 14CASSOLA (VICENZA) (IT)
2016 11 15
2017 06 12
2017 05 25
1346302
MEGABET
41
Mega Brands Limited, 18 Athol StreetDouglas IM1 1JA (GB)
2016 12 29
2017 06 12
2017 05 25
1346356
MP Micro Plásticos
CFE: 27.05.02
40
MICROPLÁSTICOS, S.A.,
COVA DA SERPE, QUIAIOSP-3080-512 FIGUEIRA DA FOZ (PT)
2016 07 22
2017 06 12
2017 05 25
1346371
QuartzGroup
CFE: 27.05.10
35, 38, 42
M. Romain PIRAUX, 20 rue du Cloitre Notre DameF-75004 Paris (FR)
2016 11 10
2017 06 12
2017 05 25

2920
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1346390
Fizzics
Fizzics Group LLC,
1001 Elm Street, Suite 106Manchester NH 03101 (US)
2016 11 09
2017 06 12

7

2017 05 25

1346402
LEGACTIV
3, 5
Trimb Healthcare AB,
Kejsaren 2,Östermalmstorg 1SE-114 42 Stockholm (SE)
2016 11 29
2017 06 12
2017 05 25
1346500
P.Grax
CFE: 27.05.13
18, 25, 35
CÜNO TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Hürriyet MahallesiAtatürk CaddesiŞehit Ali Yılmaz Sokak
No:1Güneşli Bağcilar İSTANBUL (TR)
2017 05 23
2017 07 31
2017 07 13
1346909
HAMMER JACK
10, 25
EFE AYAKKABI PAZARLAMA SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ., Akçaburgaz
Mahallesi AkçaburgazCaddesi No:28 Kıraç Esenyurt
Bağcilarİstanbul (TR)
2017 02 18
2017 06 19
2017 06 01
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1348554
WEIYE
CFE: 27.05.17
6
Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd., No.1,
Hongling Si Lu, Shishan Town, Nanhai District528231 Foshan City,
Guangdong Province (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08
1348555
JDC
CFE: 27.05.11
1
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.,
No.88, Jinyeyi Road,National Hi-Tech,Industrial Development
Zone,Xi’An CityShannxi Province710075 (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08
1348556
WEIYE
CFE: 01.05.02
6
Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.,
No.1, Hongling Si Lu, Shishan Town, Nanhai District528231 Foshan
City, Guangdong Province (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08
1348604
Powered by Passion
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9
COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
2016 08 11
2017 06 26
2017 06 08

1346999
estethica
CFE: 29.01.12
44
SİMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ,
Küçükbakkalköy Isiklar Caddesi 32/AAtasehirIstanbul (TR)
2017 03 10
2017 06 19
2017 06 01

1348885
I-OSB
19, 37
Ing. Jindřich Tieze, Dlouhá 274CZ-417 42 Krupka-Bohosudov (CZ)
2016 11 07
2017 06 26
2017 06 08

1347007
COFICAB Powered by Passion
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9
COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
2016 08 11
2017 06 19
2017 06 01

1349042
MY SWEET DELI
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Lutterstrasse 1433617 Bielefeld (DE)
2017 01 13
2017 06 26

1347008
COFICAB
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9
COFICAB TUNISIE SA, 40 Rue du 18 Janvier 19521001 Tunis (TN)
2016 08 11
2017 06 19
2017 06 01

1349531
SYNCOTAL
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2017 09 26
2017 10 30

1347020
ProArt CAD
5, 10
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2FL-9494 Schaan (LI)
2016 12 21
2017 06 19
2017 06 01
1348378
Bonito Boni začin
CFE: 01.15.21, 05.03.14, 27.05.03, 29.01.15
MLADEGS PAK d.o.o., Vijaka bb78430 Prnjavor (BA)
2016 12 02
2017 06 26

30
2017 06 08

1348445
SHEMAR
CFE: 27.05.01
6, 9, 17, 19, 42
JIANGSU SHEMAR ELECTRIC CO., LTD, Room 1467, 3rd Building,
JiangchengResearch and Development Park,No. 1088 Jiangcheng
Road,Su-tong Science and Technology Park,Nantong Economic
and Technological226017 Development Area, Nantong City
Jiangsu (CN)
2016 09 19
2017 06 26
2017 06 08
1348494
servetto
CFE: 26.04.18, 27.05.01
6, 20
SERVETTO S.R.L.,
Via Brughetti, 32/34I-20030 BOVISIO MASCIAGO (MI) (IT)
2017 02 03
2017 06 26
2017 06 08
1348551
JIAAO
CFE: 28.03.00
1
Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., LTD, Tongxiang City,
Economic Development Zone,Jiaxing CityZhejiang Province (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08
1348552
KUNTAI
CFE: 26.04.03, 28.03.00
7
WUXI KUNTAI AUTOMATION CO., LTD, No. 188, Middle Youyi
Road,Dongting, Xishan District,Wuxi CityJiangsu Province (CN)
2017 03 10
2017 06 26
2017 06 08

29, 30
2017 06 08
5
2017 10 12

1353318
Perfekt Ultra
9
KRYS GROUP SERVICES,
Les Hédauves, Avenue de ParisF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2017 04 21
2017 07 24
2017 07 06
1353508
QUICKPHOS
5
UPL LTD, Uniphos House,
Madhu park, 11th road, khar (west)Mumbai 400052, Maharshtra (IN)
2016 04 18
2017 07 24
2017 07 06
1353636
SYMAG
7, 9, 35, 37, 41, 42
SYMAG, 143 Rue Anatole FranceF-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
2016 12 14
2017 07 24
2017 07 06
1353715
CFE: 28.05.00
35, 38
INTERNATIONAL ONLINE TRANSACTIONS OÜ,
Punane tn 24aTallinna linnEE-13619 Harju maakond (EE)
2017 03 17
2017 07 24
2017 07 06
1353730
Norven
29, 31, 35
Lushchyk Oleh Dmytriiovych, vul. Lenina, 48, kv. 12,
Kupianskyi raion,Kharkivska obl.m. Kupiansk 63701 (UA)
2017 03 24
2017 07 24
2017 07 06
1353773
AXIOMATOR
42
The Axiomator Group LLC,
2885 Sanford Ave SW #34719Grandville MI 49418 (US)
2017 04 01
2017 07 24
2017 07 06
1353807
SuSan
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 12 07
2017 07 24
1354850
FREE STILL
CFE: 27.05.01
MEHMET ENGİN, Merkez Mah.Muştu Sok. No.38
K:2Bahçelievlerİstanbul (TR)
2016 11 07
2017 07 31

31
2017 07 06
25, 35
2017 07 13
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1354856
23 TWENTYTHREE
35
Mehmet Ali BAYAT, Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi,Ahmet Kutsi
Tecer Caddesi,Sabri Teks Çarsısı, No: 30/1Güngören-Istanbul (TR)
2016 10 17
2017 07 31
2017 07 13

Shenzhen Jifeng Guan E-Commerce Co., Ltd.,
Room F210-211, Yanmeng Cultural Industrial Park,Xixiang Street,
Bao An District,ShenzhenGuangdong (CN)
2017 04 24
2017 08 16
2017 07 27

1354902
DQG
6, 19
DIQUIGIOVANNI S.RL.,
Via Palazzetto, 1/AI-36070 CASTELGOMBERTO (VICENZA) (IT)
2017 03 17
2017 07 31
2017 07 13

1358042
CFE: 03.01.02, 05.05.02,
24.01.03, 24.09.02, 29.01.13
33
WIV Wein International AG,
Burg Layen 155452 Rümmelsheim OT Burg Layen (DE)
2017 05 26
2017 08 21
2017 08 03

1356394
CFE: 28.03.00
29, 30, 35
Chengde Yushi Jindan Pharmaceutical Company Limited,
(NO. 88, Jinwei Road) North of Railway Station,Longhua Town,
Longhua County, Chengde CityHebei Province (CN)
2016 10 25
2017 08 07
2017 07 20
1356410
CFE: 01.15.15, 26.07.25, 26.13.25
Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Oosterdoksstraat 80NL-1011 DK Amsterdam (NL)
2017 03 28
2017 08 07
1356423
blue TWINS
CFE: 27.05.11, 29.01.12
La Société Textile Consulting Et Services TCS,
107 Cité des Jardins el Mourouj 3Ben Arous (TN)
2017 02 24
2017 08 07
1356430
BonniKern
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2016 12 09
2017 08 07

30
2017 07 20
25
2017 07 20
31
2017 07 20

1356471
MIDSOMMAR GLOW
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 05 12
2017 08 07
2017 07 20
1357555
bcguma
Klochko Vitalii Petrovych, vyl. Hryzodubovoi, 82 A,
kv. 38,m. Bila TserkvaKyivska obl. 09100 (UA)
2016 11 08
2017 08 16

3, 7, 17, 35
2017 07 27

1357573
EXTREMELY HOT
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 08 16
2017 07 27
1357574
20 SUPER HOT
CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 10 19
2017 08 16
2017 07 27
1357578
Milesi
CFE: 28.03.00
14, 17, 18
Dongguan Milesi Gifts Co., Ltd, 2 Fl., No. 4 Rongji Rd,Third
industrial zone,Shangsha community,Chang’an town,Dongguan
city523000 Guangdong province (CN)
2016 12 05
2017 08 16
2017 07 27
1357696
Skvira 1931
CFE: 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
Skvyrskyi Grain Processing Factory Ltd.,
vul. Kyivska, 25,Kyivska obl. Skvyra 09000 (UA)
2017 02 27
2017 08 16

5, 30, 35
2017 07 27

1357764
FREEDEO
CFE: 26.13.25, 26.15.01, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.15
9
SHENZHEN TIMEWAYING TECHNOLOGY CO., LTD., Room 1007, Fl.
10, Software Building,No. 9 Gaoxin Middle 1st Street,Central Zone,
High-Tech Zone,Nanshan, Shenzhen518000 Guangdong (CN)
2017 04 11
2017 08 16
2017 07 27
1357790
JIFFY
CFE: 24.17.10, 26.01.03

9

1358074
Dice&Roll
CFE: 24.17.25, 27.05.03, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 08 21
2017 08 03
1358078
HYPER SOUND
CFE: 27.05.22
9
Hypersound Smart Audio (Shenzhen) Co., Ltd.,
Flat 4A2-1-2, F4.8 Bldg, Tianji building,Che gongmiao Industrial
Zone,FutianShenzhen (CN)
2017 03 16
2017 08 21
2017 08 03
1358084
APOTEKE
PSS Distribuzione S.r.l.,
Via Ettore de Sonnaz, 19I-10121 Torino TO (IT)
2017 03 30
2017 08 21

3, 5, 10
2017 08 03

1358214
Intaren
1, 17
D PLAST a.s., U Tescomy 206CZ-760 01 Zlín, Lužkovice (CZ)
2016 12 12
2017 08 21
2017 08 03
1358222
KERUI
CFE: 27.05.17
7
Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd.,
No. 233, Naner Road, Dongying CityShandong Province (CN)
2017 04 03
2017 08 21
2017 08 03
1358235
WIDIA HANITA
7
Kennametal Inc.,
1600 Technology Way, P.O. Box 231Latrobe PA 15650 (US)
2017 05 31
2017 08 21
2017 08 03
1358237
Mega Mission
28
PlayMonster LLC, 1400 E Inman PkwyBeloit WI 53511 (US)
2017 06 01
2017 08 21
2017 08 03
1358268
CC
CFE: 27.05.22
9, 14, 18, 25
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 05 04
2017 08 21
2017 08 03
1358307
CNEP
CFE: 26.01.02, 27.05.01
1
SHANDONG NUOER BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.,
Haigang Road South,Gangxiliu Road East,Dongying Port
Economic Development Zone,
Dongying CityShandong Province (CN)
2016 11 25
2017 08 21
2017 08 03
1358332
REFLUWARD
5
NEILOS S.R.L.,
Via Bagnulo, 95I-80063 PIANO DI SORRENTO (NA) (IT)
2017 03 09
2017 08 21
2017 08 03
1358365
MAKE IT EASY
9
CODIR, Avenue de Paris, Les HédauvesF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2017 04 18
2017 08 21
2017 08 03
1358374
WINGRIP
1
WINKLER SRL, Via Curtatone, 6I-20122 MILANO (MI) (IT)
2017 04 28
2017 08 21
2017 08 03
1358375
WINGUM PLUS
1
WINKLER SRL, Via Curtatone, 6I-20122 MILANO (MI) (IT)
2017 04 28
2017 08 21
2017 08 03
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1358380
YaLong To Go!
CFE: 26.11.25, 27.05.01, 28.03.00
Chen Qingming, Group 8, Beilei First Village,Fuotang
Town,Yiwu,JinhuaZhejiang (CN)
2017 03 16
2017 08 21

16
2017 08 03

1358401
CFE: 28.03.00
39
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD,
No. 350 East Chengzhong Road,Qingpu DistrictShanghai (CN)
2016 12 20
2017 08 21
2017 08 03
1358403
LGP
CFE: 27.05.01
7
Zhejiang Ligao Pump Technology Co., Ltd, Huishu Road,
Liangshui, LinhaiZhejiang Province (CN)
2016 12 27
2017 08 21
2017 08 03
1358408
GEODREN
CFE: 27.05.01
19
EDILFLOOR SPA, Via L. Da Vinci, 15I-36066 SANDRIGO (VI) (IT)
2016 12 23
2017 08 21
2017 08 03
1358418
e
CFE: 27.05.21, 29.01.12
EKOL LOJISTIK ANONIM SIRKETI,
Ekol Caddesi No:2TR-34935 Sultanbeyli, İstanbul (TR)
2016 12 30
2017 08 21

1358499
THEODENT
CFE: 05.07.06, 25.01.25
Theocorp Holding Company, LLC,
3512 8th StreetMetairie LA 70002 (US)
2017 06 05
2017 08 21

1366185
MEOMARI
CFE: 27.05.17
33
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Firma” „Disna”,
bulvar Druzhby narodiv,budynok 14-16,prymischennia 500m.
Kyiv 01103 (UA)
2017 03 13
2017 10 16
2017 09 28
1366232
Rôbôtime
CFE: 02.09.04, 27.03.02, 27.05.01, 29.01.12
9, 28, 42
Robotime Technology (Suzhou) Co., Ltd., Room 303, Building A2,
BioBay,No. 218, Xinghu Street,Suzhou Industrial ParkJiangsu (CN)
2017 04 10
2017 10 16
2017 09 28

39
2017 08 03

1366262
CR-NEXT
DIESELLAND OÜ, Vőru 139EE-50155 Tartu (EE)
2017 05 08
2017 10 16

3
2017 08 03

1358503
RAUCH MY TEA
30, 32
RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1A-6830 Rankweil (AT)
2017 05 02
2017 08 21
2017 08 03
1358514
synalax
5
Cristcot LLC, 555 Virginia Road, Suite 202Concord MA 01742 (US)
2017 06 22
2017 08 21
2017 08 03
1359557
PURe
2
Epple Druckfarben AG, Gutenbergstraße 586356 Neusäß (DE)
2017 05 31
2017 08 28
2017 08 10
1359768
BIERGARTEN
32
ALEXEI Victor,
Str. Alba-Iulia nr. 196,bloc 1, ap. 159MD-2071 Chişinău (MD)
2017 06 01
2017 08 28
2017 08 10
1360061
BANNERS TIRE
CFE: 27.05.11
12
DONGYING GOLDWAY TYRE FACTORY, NO. 14, YINGCHUN
ROADDAWANG TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING
CITY257335 SHANDONG PROVINCE (CN)
2017 05 24
2017 09 04
2017 08 17
1363005
ATOMY ABSOLUTE
ATOMY CO., LTD., 52-101, Hanjeok 2-gil,GongjusiChungcheongnam-do 314-140 (KR)
2017 07 07
2017 09 18

1366171
GR GREEN WORLD
CFE: 27.05.22
25, 35
MATİAT TEKSTİL TURİZM KUYUMCULUK İTHALAT VE İHRACAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Davutpaşa Mahallesi, Melik Şah
Caddesi No.12/AEsenler İstanbul (TR)
2017 02 23
2017 10 16
2017 09 28

1366261
CR-JET
DIESELLAND OÜ, Vőru 139EE-50155 Tartu (EE)
2017 05 08
2017 10 16

1358428
PROJECT Investment
CFE: 27.05.10, 29.01.12
36, 37, 42
PROJECT Beteiligungen AG, Kirschäckerstr. 2596052 Bamberg (DE)
2017 02 21
2017 08 21
2017 08 03

3
2017 08 31

Nr 7/2018

1366263
Agricon
Big Dutchman AG, Auf der Lage 249377 Vechta (DE)
2017 05 09
2017 10 16

9, 37
2017 09 28
9, 37
2017 09 28
6, 19, 37, 42
2017 09 28

1366276
MIJIA
CFE: 27.05.17
7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 38, 42
Xiaomi Singapore Pte. Ltd.,
12 Marina View#23-01 Asia Square Tower 2Singapore 018961 (SG)
2017 04 28
2017 10 16
2017 09 28
1366318
FD
CFE: 26.01.18, 27.05.22, 28.03.00
7
SHANDONG FANGDING SAFETY GLASS TECHNOLOGY CO., LTD.,
Huifeng Road,Taoluo Industrial Park,Rizhao City276800 Shandong
Province (CN)
2017 06 13
2017 10 16
2017 09 28
1366319
mijia
CFE: 27.05.01, 28.03.00
16
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City ShoppingMall II of China
Resources,NO. 68, Qinghe Middle Street,
Haidian District Beijing (CN)
2017 04 28
2017 10 16
2017 09 28
1366415
ARSENAL
CFE: 23.03.10, 26.13.01, 27.05.17
6, 7
Slobodianiuk Viktor Petrovych, vul. Zhovtneva, 2,
smt. Rudnytsia,Pishchanskyi r-nVinnytska obl. 24723 (UA)
2017 03 16
2017 10 16
2017 09 28
1366446
xin Xue Lian
CFE: 05.05.19, 26.01.02, 27.01.12, 28.03.00, 29.01.15
29
ANQING XINXUELIAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.,
Huafan Concentration Zone,Shipai Town,Huaining District,
Anqing 231400 Anhui (CN)
2017 03 20
2017 10 16
2017 09 28

1363658
ANDROS
29, 30, 32
ANDROS, Zone IndustrielleF-46130 Biars-sur-Cère (FR)
2017 06 02
2017 09 25
2017 09 07

1366472
Amitol-POS
Ursapharm Arzneimittel GmbH, I
ndustriestraße 3566129 Saarbrücken (DE)
2017 07 11
2017 10 16

1364999
N NOTEX
CFE: 25.07.02, 26.04.18, 27.05.01
9, 17, 22, 24, 28
TEXINOV,
56 Route de FerrossièreF-38110 SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (FR)
2017 04 07
2017 10 02
2017 09 14

1366511
AIRREX
CFE: 26.01.16, 29.01.13
12, 17
I.R.C. OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Sanayi Mah. Mesut Sokak No: 27İzmit Kocaeli (TR)
2017 06 06
2017 10 16
2017 09 28

5
2017 09 28
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1366702
FINIST VODKA Supreme Vodka FINIST ACADEMY
OF SUPREME VODKA EXPERTS MOSCOW-RUSSIA
CFE: 03.07.01, 25.01.15, 26.04.01, 29.01.13
33
Limited Liability Company Academy of supreme vodka experts,
Aviamotornaya, 50-2RU-111024 Moscow (RU)
2017 04 28
2017 10 16
2017 09 28
1366767
SCULPTEUR DE PERFECTION
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
45 place Abel GanceF-92100 BOULOGNE (FR)
2017 07 18
2017 10 16
1366768
PURETE SUBLIME
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
45 place Abel GanceF-92100 BOULOGNE (FR)
2017 07 18
2017 10 16

3
2017 09 28
3

2923

1367131
SUR LA ROUTE
Mme. Caroline THEOPHILE,
71 rue de ChézyF-92200 Neuilly-sur-Seine (FR)
2017 07 20
2017 10 16

3
2017 09 28

1367180
CFE: 26.11.01
18, 25
NEW BELLE FOOTWEAR(SHENZHEN) CO., LTD., No.99,
Huaning West Road,Dalang Avenue,Longhua District,Shenzhen
City Guangdong Province (CN)
2017 05 03
2017 10 16
2017 09 28
1367276
AU HASARD
3
M. Franck LACHAIZE, 8 rue d’AumaleF-75009 Paris (FR)
2017 07 20
2017 10 16
2017 09 28

2017 09 28

1367316
Lianli Culture
CFE: 28.03.00
16
LIANLI CULTURE DEVELOPMENT CO., LTD.,
No.3, Luozhuang 2nd Road West,Zhaoxian Town,Ying
County,Rizhao City276800 Shandong Province (CN)
2017 03 27
2017 10 16
2017 09 28

1366801
SUBWAY
CFE: 24.15.02, 27.05.08
29, 30, 32, 35, 43
Subway IP Inc.,
700 South Royal Poinciana Blvd. Ste 500Miami Springs FL 33166 (US)
2017 01 13
2017 10 16
2017 09 28

1367469
RE-CUP
CFE: 24.15.03, 27.05.01, 29.01.12
21, 35, 43
FRANÇOIS YLIJA M. JOZIC,
Rua Joaquín Casimiro, 18 3° DtoFreguesia da Estrela Lisboa (PT)
2017 05 10
2017 10 16
2017 09 28

1366804
FITTEAM Global
5
FITTEAM Global LLC,
4440 PGA BLVD STE 600Palm Beach Gardens FL 33410 (US)
2017 08 11
2017 10 16
2017 09 28

1367724
Calf immuno
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2017 03 23
2017 10 23

1366815
CFE: 26.05.01, 26.11.03, 29.01.12
33
Suntory Holdings Limited,
1-40, Dojimahama 2-chome,Kita-ku, Osaka-shiOsaka 530-8203 (JP)
2017 04 24
2017 10 16
2017 09 28

1367725
Calf digest
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2017 03 23
2017 10 23

1366845
SOKANY
CFE: 27.05.01
HE XUEZHEN, Yizu, Longshun Village,Xinqi Town,
Beilun District,Ningbo CityZhejiang Province (CN)
2017 02 03
2017 10 16

1367728
PRO-REEF
1
Tropic Marin USA, Inc., 44 Center StreetMontague MA 01351 (US)
2017 04 10
2017 10 23
2017 10 05

1366769
BEAUTE DE NUIT-GALENIC
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
45 place Abel GanceF-92100 BOULOGNE (FR)
2017 07 18
2017 10 16

2017 09 28
3

7, 9, 11
2017 09 28

1366877
HLD
CFE: 26.05.01, 27.05.01
7
QUANZHOU HENGLIDA ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD.,
Sihuang Industrial Area,Xiamei Town,Nan’an, Fujian Province (CN)
2017 07 24
2017 10 16
2017 09 28
1366915
Marques de Merida
33, 43
Weinkontor Freund GmbH, Nienkamp 1733829 Borgholzhausen
(DE)
2017 07 28
2017 10 16
2017 09 28
1366938
VISUCONSULT
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2017 08 02
2017 10 16
2017 09 28
1367007
CAPTURE YOUTH
3
Parfums Christian Dior, 33 Avenue HocheF-75008 Paris (FR)
2017 07 05
2017 10 16
2017 09 28
1367010
ROADBIB
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
12 Cours SablonF-63000 Clermont-Ferrand (FR)
2017 07 11
2017 10 16
2017 09 28
1367111
DYNABASE
25
SALOMON, ZAC des Croiselets,
14 Chemin des Croiselets,F-74370 EPAGNY METZ-TESSY (FR)
2017 07 03
2017 10 16
2017 09 28
1367130
L’IMMENSITE
Mme. Capucine BAVELIER,
256 boulevard Saint-GermainF-75007 PARIS (FR)
2017 07 20
2017 10 16

3
2017 09 28

5, 31
2017 10 05
5, 31
2017 10 05

1367794
EURO 2020
CFE: 21.03.01, 27.03.15

3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 25,
28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43
Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
Route de Genève 46CH-1260 Nyon (CH)
2017 03 23
2017 10 23
2017 10 05
1367844
AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2017 07 19
2017 10 23
2017 10 05
1367865
Calf fit
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2017 03 23
2017 10 23

5, 31
2017 10 05

1367868
PLAI
CFE: 28.05.00
33
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii
Moldova, bd. Ștefan cel Mare nr. 162MD-2004 Chișinău (MD)
2017 06 21
2017 10 23
2017 10 05
1367890
HYALURON CELLULAR FILLER
CFE: 26.05.01, 27.05.10, 29.01.04
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2017 07 24
2017 10 23

3
2017 10 05

1367970
IRIS
CFE: 27.05.17
14
Geng Xin, 1/F, No. 21 Building, Shuibei Industrial Zone,
Cuizhu North Road,Luohu District, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 05 11
2017 10 23
2017 10 05
1367973
VVP
CFE: 02.09.01, 05.03.13, 05.07.13, 26.04.18

29, 30, 31, 33, 35
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PROAGRO-HERMES S.R.L.,
casa de comerţ, Str. Petru Rareş nr. 36, of. 128, MD-2045 Chișinău (MD)
2017 07 10
2017 10 23
2017 10 05
1367985
BISG
CFE: 27.05.01
6
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.,
Hexi Industrial Park,Kun District,Baotou CityInner Mongolia (CN)
2017 07 12
2017 10 23
2017 10 05
1367986
CFE: 26.13.25
6
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.,
Hexi Industrial Park,Kun District,Baotou CityInner Mongolia (CN)
2017 07 12
2017 10 23
2017 10 05
1368037
CFE: 28.05.00
33
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu
„VEDA COMPANY”,
of. 430, d. 39a,ul. Mogilevskaya 220007 Minsk (BY)
2017 05 17
2017 10 23
2017 10 05
1368044
OREX
30
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
k. 22, d. 52a, ul. Kazintsa 220099 Minsk (BY)
2017 05 18
2017 10 23
2017 10 05
1368062
Maison Ninon
32, 33, 43
Weinkontor Freund GmbH, Nienkamp 1733829 Borgholzhausen (DE)
2017 07 28
2017 10 23
2017 10 05
1368132
VERA
ERA a.s., Průmyslová 387CZ-530 03 Pardubice (CZ)
2017 03 23
2017 10 23

9, 37, 41, 42
2017 10 05

1368136
AKRIVIS
9, 35, 39
Pattonair Group Limited,
Ascot Business Park,50 Longbridge LaneDerby DE24 8UJ (GB)
2017 03 23
2017 10 23
2017 10 05
1368159
CFE: 28.03.00
14
SHENZHEN DIAMOND CHARM JEWELRY LTD.,
1/F, No.21 Building, Shuibei Industrial Zone,Cuizhu North
Road,Luohu District,ShenzhenGuangdong (CN)
2017 05 11
2017 10 23
2017 10 05
1368175
CFE: 08.01.19, 19.03.03
30
FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1I-12051 ALBA, CUNEO (IT)
2017 04 11
2017 10 23
2017 10 05
1368202
atella
CFE: 27.05.01
25, 35
MINDAUGAS GYVIS, Panerių g. 302ALT-48447 Kaunas (LT)
2017 06 15
2017 10 23
2017 10 05
1368206
ROBOTECHNOLOGY
CFE: 27.05.11
YUNUZ OOD, Severna Industrialna Zona,
Dimitrovgradsko ShosseBG-6300 Haskovo (BG)
2017 06 08
2017 10 23

7, 35, 37
2017 10 05

1368209
e euroopt
CFE: 26.01.18, 27.05.02, 29.01.12
35, 39, 43
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
ul. Kazintsa d. 52a, k. 22220099 Minsk (BY)
2017 05 29
2017 10 23
2017 10 05

Nr 7/2018

1368301
ÏDKIDS.COMMUNITY
CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
25, 28, 35, 41
ÏD GROUP, 162 boulevard de Fourmies F-59100 ROUBAIX (FR)
2017 05 23
2017 10 23
2017 10 05
1368317
HOLLE
Holle AG, Untertalweg 50CH-4144 Arlesheim (CH)
2017 07 20
2017 10 23

30
2017 10 05

1368353
CRANE CONTROL
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
12 cours SablonF-63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
2017 07 28
2017 10 23
2017 10 05
1368362
PEOPLE
CFE: 28.03.00
PEOPLE ELE APPLIANCES GROUP CHINA,
People Industry, Liushi, WenzhouZhejiang (CN)
2017 07 24
2017 10 23

9
2017 10 05

1368376
GARSING
CFE: 21.03.21, 27.05.08, 29.01.13
18, 25
Leytan Dmitry Vladislavovitch,
d.6, kv.26,Poligrafitchesky pereoulok 1-y220090 Minsk (BY)
2017 06 21
2017 10 23
2017 10 05
1368377
HARDLUX
CHROMOS SVJETLOST d.o.o.,
M. Stojanovića 13HR-35257 Lužani (HR)
2017 06 29
2017 10 23

2, 35
2017 10 05

1368380
atomy Absolute CellActive
3
ATOMY CO., LTD.,
52-101, Hanjeok 2-gil, Gongju-siChungcheongnam-do 314-140 (KR)
2017 07 26
2017 10 23
2017 10 05
1368407
RED WOLF
CFE: 03.01.16, 27.05.01
31
Trufanov Viacheslav Fedorovich,
Popova street, 3-44MytishchiRU-141007 Moscow region (RU)
2017 06 15
2017 10 23
2017 10 05
1368416
S&K
CFE: 26.04.18, 26.11.02, 29.01.13
7, 9, 11, 12
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „F.A. Logistik”,
Solnechnogorskiy pr-d, 4RU-125413 Moscow (RU)
2017 04 21
2017 10 23
2017 10 05
1368474
PICOWIRL
9
Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7CH-4153 Reinach (CH)
2017 06 19
2017 10 23
2017 10 05
1368588
Aqseptence Group
6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 37, 42
Aqseptence Group GmbH,
Passavant-Geiger-Str. 165326 Aarbergen (DE)
2016 10 20
2017 10 23
2017 10 05
1368615
SHOEY
Formula One Licensing B.V.,
Beursplein 37NL-3011 AA Rotterdam (NL)
2017 08 24
2017 10 23

21
2017 10 05

1368628
NITEDOR
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 07 14
2017 10 23
2017 10 05

1368245
CFE: 01.15.17, 05.11.15, 25.01.05, 28.05.00, 29.01.15
33, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «ODIN DOM»,
Avenue General Ostryakova, Apartment 16,
Building 128RU-299040 the city of Sevastopol (RU)
2017 07 04
2017 10 23
2017 10 05

1368629
DORNITE
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 07 14
2017 10 23
2017 10 05

1368299
Heartbeat Technology
CFE: 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01
Mestra AG, Kägenstrasse 2CH-4153 Reinach (CH)
2017 04 03
2017 10 23

1368631
atomy Absolute CellActive Code
3
ATOMY CO., LTD.,
52-101, Hanjeok 2-gil,Gongju-siChungcheongnam-do 314-140 (KR)
2017 07 26
2017 10 23
2017 10 05

9, 37, 42
2017 10 05
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1368643
DE BROGELONNE
32, 35, 43
Limited Liability Company „Varnitsa”, ul. Lenina, 55-a, pos.
Kardymovo,Kardymovskiy r-on,RU-215850 Smolenskaya oblast (RU)
2017 07 21
2017 10 23
2017 10 05
1368747
PICOMAG
9
Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7CH-4153 Reinach (CH)
2017 06 19
2017 10 30
2017 10 12
1368748
PICOMASS
9
Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7CH-4153 Reinach (CH)
2017 06 19
2017 10 30
2017 10 12

2925

1369317
VAGISOFT
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 07 04
2017 10 30
2017 10 12
1369318
REWELLFEM
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 07 04
2017 10 30
2017 10 12
1369319
KLIMEDIX
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 07 04
2017 10 30
2017 10 12

1368822
CHICK INN
29, 35, 36, 39, 40
Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886CZ-389 01 Vodňany II (CZ)
2017 03 20
2017 10 30
2017 10 12

1369325
Oberkircher Winzer
CFE: 07.01.01, 27.05.01
33
Oberkircher Winzer eG, Renchener Straße 4277704 Oberkirch (DE)
2017 08 08
2017 10 30
2017 10 12

1368886
URBANTIGER
CFE: 03.01.04
18, 25
Ltd „BTC holding”, ul. Leningradskaya, vladenie 39, zdanie 2,str. 6,
Pomeschenie OB02_11, KhimkiRU-141402 Moscow region (RU)
2017 06 20
2017 10 30
2017 10 12

1369332
POLUX
CFE: 28.05.00
GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
2017 06 08
2017 10 30

1369052
VODKA.ART
33, 35
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Nekst”,
ul. Zakharievskaya, d. 3, liter A, pom. 10-H,RU-191123 Saint
Petersburg (RU)
2017 07 20
2017 10 30
2017 10 12

1369333
PROMESA
CFE: 28.05.00
GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
2017 06 08
2017 10 30

1369084
KMC KNOWLEDGE METHOD CONTROL
CFE: 01.15.21, 29.01.13
35, 41, 42, 44
THESEO, 200 avenue de Mayenne,
Zone Industrielle des TouchesF-53000 LAVAL (FR)
2017 06 15
2017 10 30
2017 10 12

1369349
CFE: 26.04.04, 26.13.25, 28.03.00
3
MINGCHEN HEALTH CO.,LTD., Liannan Industrial Zone,
Chenghai District, Shantou 515800 Guangdong (CN)
2017 03 27
2017 10 30
2017 10 12

1369100
KINDER JOY
28, 30
SOREMARTEC SA,
Findel Business Center, Complexe B, Rue de TrèvesFINDELL-2632 (LU)
2017 08 04
2017 10 30
2017 10 12
1369106
oliva
CFE: 05.07.19, 26.01.18, 27.03.01, 27.05.24, 29.01.12
4, 35, 37, 43
OLIVA group s. r. o., Beskydská 9SK-811 05 Bratislava (SK)
2016 12 16
2017 10 30
2017 10 12
1369154
VIGO VELIX
VigoHealth AG, Bahnhofstrasse 11CH-6300 Zug (CH)
2017 05 31
2017 10 30

25, 41
2017 10 12

1369218
THEVILLAGE
16, 28, 35, 38, 41, 42
Brisio Holdings Ltd., Christodoulou Chatzipavlou,
205 Louloupis Court,2nd Floor, Office 201,CY-3036 Limassol (CY)
2017 07 27
2017 10 30
2017 10 12
1369235
INVERNO CALDO
CFE: 01.15.17, 27.05.01
25
Neda Vavić, Dr Nika Miljanića 13/1511000 Beograd (RS)
2017 03 10
2017 10 30
2017 10 12
1369236
TESLA VODA
5, 32
Gordana Brankovič, Gandijeva 172/1711070 Novi Beograd (RS)
2017 07 17
2017 10 30
2017 10 12
1369258
VARDIANI
CFE: 07.01.01, 27.05.11, 29.01.02
33
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Firma „Disna”,
bulvar Druzhby narodivbudynok 14-16prymischennia 500m.
Kyiv 01103 (UA)
2017 03 10
2017 10 30
2017 10 12
1369294
FERTISTAR
1, 5, 35
FERTISTAV CZ a.s., T.G. Masaryka 971CZ-289 03 Městec Králové (CZ)
2017 03 23
2017 10 30
2017 10 12
1369308
K-KONTROL
CFE: 27.05.01
6, 19, 37, 42
Ing. Jindřich Tieze, Dlouhá 274CZ-417 42 Krupka-Bohosudov (CZ)
2016 11 07
2017 10 30
2017 10 12

5
2017 10 12
5
2017 10 12

1369353
ÖZKA
CFE: 18.01.21, 26.04.18, 27.03.15, 29.01.12
12
ÖZ-KA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Mahmutpaşa Mah.Kanalyolu Cad.
No:18Kullar TR-41140 Kocaeli (TR)
2017 10 03
2017 11 06
2017 10 19
1369366
KYGEO
CFE: 27.05.02
1, 5
VALAGRO S.p.A., Via Cagliari n. 1Zona IndustrialeI-66041 ATESSA
(CH) (IT)
2017 06 22
2017 10 30
2017 10 12
1369378
PAOSONELLE
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 07 04
2017 10 30
2017 10 12
1369379
VAGIRUX
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 07 04
2017 10 30
2017 10 12
1369382
BELLAFEMY
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 07 04
2017 10 30
2017 10 12
1369391
LASIKA
CFE: 27.05.01
SHISHI WENHAO ELECTRONIC PLASTIC CO., LTD.,
No. 2-4 Shixiang Road,Shishi City362700 Fujian (CN)
2017 07 31
2017 10 30

14
2017 10 12

1369393
MAGIC PANDA INTERNATIONAL
35
Shandong ya nuo da electronic commerce co., LTD,
1-2402, Building 8, Shuntai Plaza,No. 2000, Shunhua Road,Hi-tech
Development Zone, Jinan CityShandong Province (CN)
2017 07 31
2017 10 30
2017 10 12
1369397
ZJ·LONGWIN FURNITURE
CFE: 24.17.02, 27.05.01
20
ANJI LONGWIN FURNITURE CO., LTD,
Northwest Industrial Zone,Economic Development Zone,
Anji County, Huzhou CityZhejiang Province (CN)
2017 07 31
2017 10 30
2017 10 12

2926
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1369445
LIBITU
CFE: 24.13.25
3
SHENZHEN LANCENT INDUSTRY CO., LTD., A601 International
Commercial Trading Building, North Baoan RoadShenzhen (CN)
2017 03 27
2017 10 30
2017 10 12
1369453
SPERCO
CFE: 26.11.03, 27.01.02, 29.01.13
GALEOR LIMITED, Patron, 10CY-6501 LARNACA (CY)
2017 05 30
2017 10 30

5, 35
2017 10 12

1369454
MYCOND
7, 9, 11, 35
Mycond Limited, Suite 1, 5 Percy StreetLondon W1T 1DG (GB)
2017 07 17
2017 10 30
2017 10 12
1369466
Amograce
Shabshai Yefym Mykhailovych,
br-Shkilnyi, bud. 12, kv. 66m. Donetsk 83015 (UA)
2017 07 25
2017 10 30
1369468
Lakerta
CFE: 27.05.01
YASHCHYSHENA Valentyna Leonidivna,
vul. Zavodska, 14, kv. 2m. Khmelnytskyi 29000 (UA)
2017 06 26
2017 10 30

41, 44
2017 10 12
25
2017 10 12

1369474
BIOWIN INTEGRATED SOLUTIONS
CFE: 05.03.11, 27.03.01, 27.05.01, 29.01.12
1, 5, 31
Sumitomo Chemical Co., Ltd.,
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 (JP)
2017 07 07
2017 10 30
2017 10 12
1369479
Haida
CFE: 27.05.17
6
Jiangyin Haida Color Coating Co., Ltd.,
Team 20, Qinfeng Village,Huashi Town,JiangyinJiangsu (CN)
2017 07 31
2017 10 30
2017 10 12
1369491
Eleganz
CFE: 05.03.04, 05.07.10, 27.05.01
Moselland eG-Winzergenossenschaft-,
Bornwiese 654470 Bernkastel-Kues (DE)
2017 08 07
2017 10 30

33
2017 10 12

1369504
Shy
31
Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
2017 08 16
2017 10 30
2017 10 12
1370311
solar
CFE: 26.04.01, 27.05.01
Solar A/S, Industrivej Vest 43DK-6600 Vejen (DK)
2016 09 15
2017 11 06

35, 37, 39, 41, 42
2017 10 19

1370332
MYNOBET
5
”SOPHARMA” AD, Iliensko shose str. 16BG-1220 Sofia (BG)
2017 06 30
2017 11 06
2017 10 19
1370342
TTX
CFE: 27.05.17
31
JINAN TIANTIANXIANG CO., LTD., No. 609, 6th
Floor,Quanjinghongyuan Business Building,No. 69, Yangguangxin
Road,Shizhong District,Jinan250002 Shandong (CN)
2017 08 07
2017 11 06
2017 10 19
1370422
Senator premium brand
CFE: 27.05.01
18, 25
”Alfa Sport” Ltd., „Krasna Polyana”
district,Building 222, entrance B, apartment 16BG-1330 Sofia (BG)
2017 06 28
2017 11 06
2017 10 19
1370426
montero
3, 5
MONTERO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İstinye
Balabandere,Caddesi No:14TR-34460 SARIYER / İSTANBUL (TR)
2017 08 10
2017 11 06
2017 10 19
1370447
LYF
9, 35, 36, 38, 42, 45
LYF SAS, 34 rue du WackenF-67000 Strasbourg (FR)
2017 05 31
2017 11 06
2017 10 19

Nr 7/2018

1370483
LYF PAY
9, 35, 36, 38, 42, 45
LYF SAS, 34 rue du WackenF-67000 Strasbourg (FR)
2017 05 31
2017 11 06
2017 10 19
1370485
lyf pay
CFE: 03.07.16, 26.01.15
9, 35, 36, 38, 42, 45
LYF SAS, 34 rue du WackenF-67000 Strasbourg (FR)
2017 05 31
2017 11 06
2017 10 19
1370508
CFE: 02.09.01, 20.05.07, 26.04.04
Mestra AG, Kägenstrasse 2CH-4153 Reinach (CH)
2017 04 03
2017 11 06
1370538
obel CIVATA
CFE: 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
OBEL CIVATA SAN. VE TİC. A.Ş.,
Sok. No: A.O.S.B. ÇiğliTR-10002 İzmir (TR)
2017 06 23
2017 11 06

9, 37, 42
2017 10 19
6
2017 10 19

1370586
ÇALIK DENIM
CFE: 27.05.01
24
ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş.,
Keresteciler Sitesi Fatih Cad.,Ladin Sok. No: 17, Merter
Güngörenİstanbul (TR)
2017 08 04
2017 11 06
2017 10 19
1370600
FOGNAIL
9
Dafo Brand AB, Vindkraftsvägen 8SE-135 70 Tyresö (SE)
2017 03 29
2017 11 06
2017 10 19
1370612
ZULIMA
5
EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Avd. Miralcampo, 7,P.l.
MiralcampoE-19200 AZUQUECA DE HENARES, Guadalajara (ES)
2017 06 16
2017 11 06
2017 10 19
1371130
CFE: 28.05.00
33
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii
Moldova, bd. Ștefan cel Mare nr. 162MD-2004 Chișinău (MD)
2017 06 21
2017 11 06
2017 10 19
1371213
CHAC
CFE: 27.05.17
9
CHAC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED,
No. 18 Shahong Road,Beibaixiang Town,Yueqing City,
Wenzhou City325603 Zhejiang (CN)
2017 02 01
2017 11 06
2017 10 19
1371273
OUR JM
CFE: 26.01.18, 27.05.19
38
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.,
RUA ACTOR ANTÓNIO SILVA, Nº 7P-1649-033 LISBOA (PT)
2016 11 29
2017 11 06
2017 10 19
1371332
REVIVOR
CFE: 26.11.01, 27.05.11
Irina Ungure, Brīvības gatve 411-12LV-1024 Rīga (LV)
2017 07 05
2017 11 06
1371343
GPA Global Parcel Alliance
CFE: 01.05.01, 26.01.05, 27.05.10
YUANTONG EXPRESS CO., LTD,
No.18, Lane 3029, Huaxu Road,Huaxin Town,Qingpu
DistrictShanghai (CN)
2017 07 24
2017 11 06

5
2017 10 19
39

2017 10 19

1371375
PREMIORRI ViaMaGGiore Z Plus
CFE: 18.01.21, 26.04.04, 27.05.01
12
LIMITED LIABILITY COMPANY „PREMIORI”,
vul. Levanevskogo, 91m. Bila TserkvaKyivska oblast 09100 (UA)
2017 07 10
2017 11 06
2017 10 19
1371376
Richpeace
CFE: 27.05.01
7
Tianjin Richpeace Computer&Machinery Co., Ltd., No. 6 Baozhong
Road,Baodi Economic Development ZoneTianjin City (CN)
2017 08 07
2017 11 06
2017 10 19
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1371460
URBAN SKIN
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2017 05 20
2017 11 13
1371461
AMFRA
AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”,
Perkūnkiemio g. 3LT-12127 Vilnius (LT)
2017 07 10
2017 11 13
1371462
AMORA
AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”,
Perkūnkiemio g. 3LT-12127 Vilnius (LT)
2017 07 10
2017 11 13

3
2017 10 26
29
2017 10 26
29
2017 10 26

1371492
CFE: 01.03.01, 01.15.24, 05.07.02, 06.01.02, 26.01.16,
28.03.00
29
Shanxi Jingu Sunshine Food Co., Ltd, Pangjiayu Village, Leping
Town,Xiyang County, Jinzhong City045300 Shanxi Province (CN)
2017 08 04
2017 11 13
2017 10 26
1371512
DE-GA
CFE: 27.05.22, 29.01.12
7, 12
DE-GA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Cihangir Mah. Sari Zeybek, Cad. No:12,Avcilarİstanbul (TR)
2016 12 16
2017 11 13
2017 10 26
1371548
INCOAID by HARTMANN
CFE: 26.13.25, 27.05.07, 29.01.12
9, 35, 38, 42, 44
PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Str. 1289522 Heidenheim (DE)
2017 05 20
2017 11 13
2017 10 26
1371549
Columna
Bosch Thermotechnik GmbH, 35576 Wetzlar (DE)
2017 05 16
2017 11 13

9, 11, 37, 38, 42
2017 10 26

1371600
TART
9
Tart Optical Enterprises LLC,
c/o Law Offices of Andrew C. Bagnall,21900 Burbank Blvd.,
Third FloorWoodland Hills CA 91367 (US)
2017 09 21
2017 11 13
2017 10 26
1371618
SELTECH
9, 11, 42
SERES, 8 Enclos Notre-DameF-62500 SAINT-OMER (FR)
2017 08 07
2017 11 13
2017 10 26
1371652
UNIVERSE
CFE: 26.04.18, 27.05.24
16
ZHEJIANG NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS I/E GROUP
CO., LTD., 308 North Zhongshan Road,HangzhouZhejiang (CN)
2017 06 13
2017 11 13
2017 10 26
1371730
VERFORA
Galenica AG, Untermattweg 8CH-3027 Bern (CH)
2017 08 02
2017 11 13

3, 5, 41, 42, 44
2017 10 26

1371748
CFE: 03.07.07, 05.03.13, 05.07.10, 26.04.15
33
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii
Moldova, bd. Ștefan cel Mare nr. 162MD-2004 Chișinău (MD)
2017 06 21
2017 11 13
2017 10 26
1371794
Fondee Temptation all in one
CFE: 05.03.11, 26.05.01, 27.05.08
30
Shenzhen Zhaoying Trading Co., LTD.,
Room 1309/1311,Foreign Trade-Light Industry Building,
1002 Aiguo Road, Huangbei Street,Luohu DistrictShenzhen (CN)
2017 05 24
2017 11 13
2017 10 26
1371796
HD DÖNER
29, 43
HD RESTAURANT İŞLETMELERİ GIDA TURİZM İNŞAAT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Maslak Mah.Büyükdere Cad. No:243
Kat:9Sarıyer/İstanbul (TR)
2017 06 16
2017 11 13
2017 10 26
1371797
CLASSMATE PC
9
J P SÁ COUTO, SA., Rua da Guarda 675,MatosinhosP-4455-466
Perfita (PT)
2017 06 09
2017 11 13
2017 10 26

2927

1371799
MULTILOCK
CFE: 05.03.13, 27.05.01
34
OPENMARK LIMITED, 1
9 Waterfront Drive,PO Box 3540Road Town, Tortola 1110 (VG)
2017 05 25
2017 11 13
2017 10 26
1371807
BOROVAYA Living Energy of Nature
CFE: 05.11.01, 27.05.10
32
Respublikanskoe proizvodstvenno-torgovoe unitarnoe
predpriyatie „Belarustorg” Upravleniya delami Prezidenta
Respubliki Belarus, kab. 300, d. 6/3-2, per. Velosipedny 220033
g. Minsk (BY)
2017 08 11
2017 11 13
2017 10 26
1371836
RIFAR
11
«RIFAR» Closed Joint Stock Company, Tehnologicheskij proezd,
d. 18,RU-462630 Gaj, Orenburgskaya oblast (RU)
2017 08 03
2017 11 13
2017 10 26
1371867
ARNEL
9
Tart Optical Enterprises LLC,
21900 Burbank Blvd., Third FloorWoodland Hills CA 91367 (US)
2017 09 22
2017 11 13
2017 10 26
1371881
PayCell
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 38
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, Aydınevler Mah.
İnönü Cad. No:20,Küçükyalı Ofispark,MaltepeİSTANBUL (TR)
2016 04 19
2017 11 13
2017 10 26
1371920
AKDO
CFE: 27.05.01
19
SİLKAR MADENCİLİK SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Silkar Plaza, Orta Mahalle, Topkapı-Maltepe Caddesi, No:6
Kat:8Bayrampaşaİstanbul (TR)
2017 04 17
2017 11 13
2017 10 26
1371921
METTA
6, 20, 35
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu „Kompaniya
„METTA”, ul. Derevenskaya pereprava, 17BRU-450019 Ufa (RU)
2017 04 10
2017 11 13
2017 10 26
1371939
Hellcase
CFE: 01.15.05, 27.05.02, 29.01.12
Vladyslav Bilyi, Kovalskiy provulok, 5Kyiv 03057 (UA)
2017 05 04
2017 11 13

9, 28, 41, 42
2017 10 26

1371960
ZİVAK
CFE: 27.05.01, 29.01.04
10
ZİVAK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Gürsel Mah.Eski Beşiktaş Cad. No:44/1-2KağıthaneTR-34400
İstanbul (TR)
2017 07 03
2017 11 13
2017 10 26
1371968
JR JOHN RICHARDO
CFE: 26.01.18
25
EDO AYAKKABI TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Ikitelli Organize Sanayi BölgesiAyma Koop. San. Sit. B 9 BlokKat: 3
No: 52BasaksehirIstanbul (TR)
2017 08 02
2017 11 13
2017 10 26
1371975
China Mobile
CFE: 26.11.12, 28.03.00
38
CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION, No. 29,
Financial Street,Xicheng District100032 Beijing (CN)
2017 08 08
2017 11 13
2017 10 26
1371978
Konti
CFE: 05.03.14, 26.04.04, 27.05.07
«KONTI-RUS» JOINT STOCK COMPANY,
ul. Zolotaia, 13RU-305000 Kursk (RU)
2017 07 13
2017 11 13
1371993
Teatone
CFE: 26.05.18, 29.01.13

16, 30
2017 10 26
5, 30, 35
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«А-Trade» Ltd Co,
Partizanskaya street, 11AVRU-195027 SAINT-PETERSBURG (RU)
2017 07 18
2017 11 13
2017 10 26
1372024
CMP
CONSORTIUM MENAGER PARISIEN,
12 rue des GravilliersF-75003 PARIS (FR)
2017 05 30
2017 11 13

35, 42
2017 10 26

1372038
Köffel
CFE: 07.01.01, 27.05.24, 29.01.12
32, 35
«Atlas Capital» LLC, Karla Libknekhta street, house 48, office 3,
City of Cherepovets RU-162600 Vologda region (RU)
2017 07 19
2017 11 13
2017 10 26
1372043
Konti
CFE: 05.03.14, 26.04.04, 27.05.24, 29.01.13
«KONTI-RUS» JOINT STOCK COMPANY,
ul. Zolotaia, 13RU-305000 Kursk (RU)
2017 07 13
2017 11 13
1372064
Le Corone
CFE: 24.09.02, 27.05.08
UANANDRED S.R.L.,
Lungomare Italia, n. 89I-60019 SENIGALLIA (AN) (IT)
2016 08 10
2017 11 13

16, 30
2017 10 26
14, 18, 35
2017 10 26

1372118
BUBENDORFF LE VOLET DURABLE
CFE: 26.11.12, 27.05.10, 29.01.13
6, 7, 9, 19, 20, 37
BUBENDORFF SA, 24 rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2017 08 22
2017 11 13
2017 10 26
1372124
Muscarini
CFE: 05.05.20
25
Fazilet ERKAN ZİNCİRCİOĞLU, Kiliçarslan Mh. Emindede Sk. Park
Floru Sit. A Block N° 1/8Selçuklu Konya (TR)
2017 08 02
2017 11 13
2017 10 26
1372210
VMX
CFE: 27.05.17, 29.01.12
JINHUA HENGLI VEHICLE CO., LTD.,
No. 1518 Shenli Road,JinhuaZhejiang (CN)
2017 08 08
2017 11 13

12
2017 10 26

1372281
CFE: 28.03.00
34
CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.,
No. 11888, Jingshi Road,Lixia District,Jinan City250014 Shandong
Province (CN)
2017 08 08
2017 11 13
2017 10 26
1372284
Kemei
CFE: 27.05.01
8
YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd., No. 1377-1,Yinhai
International Business Center,Chouzhou Road, Yiwu CityZheijang
Province (CN)
2017 08 08
2017 11 13
2017 10 26
1372288
NQK.SF
17
Xingtai Shanfeng Special Rubber Products Factory, Hetou,
Renxian County,Xingtai CityHebei Province (CN)
2017 08 21
2017 11 13
2017 10 26
1372306
FETICHE
Eriutin Mikhail Aleksandrovich,
ul. Glazunova, 10-7RU-440066 g. Penza (RU)
2017 08 29
2017 11 13

18
2017 10 26

1372354
Diribet
CFE: 26.01.01, 26.03.04, 27.05.01
9, 35, 41, 42
diribet spol. s r.o., Vít. Hálka 1654CZ-266 01 Beroun (CZ)
2017 04 26
2017 11 13
2017 10 26
1372362
ELKO
ELKO GRUPA, AS, Toma iela 4LV-1003 Rīga (LV)
2017 06 30
2017 11 13

35
2017 10 26

Nr 7/2018

1372367
BARZA NEAGRĂ
CFE: 28.05.00
33
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii
Moldova, bd. Ștefan cel Mare nr. 162MD-2004 Chișinău (MD)
2017 06 21
2017 11 13
2017 10 26
1372659
EBit
CFE: 27.05.01
10
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD., No. 228, Chang Jiang East
Road,Block 51 and 53,Phase 5 Industrial Park,Shuo Fang,
New District, WuxiJiangsu Province (CN)
2017 06 27
2017 11 20
2017 11 02
1372660
SonoBook
CFE: 27.05.01
10
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD., No. 228, Chang Jiang East
Road,Block 51 and 53,Phase 5 Industrial Park,Shuo Fang,
New District, WuxiJiangsu Province (CN)
2017 06 27
2017 11 20
2017 11 02
1372662
LMF
CFE: 26.01.05, 29.01.04
7
Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH,
Südbahnstraße 28A-2544 Leobersdorf (AT)
2017 07 04
2017 11 20
2017 11 02
1372707
TRI TECH
CFE: 03.05.01, 26.02.05, 26.11.09, 27.05.05
1, 19, 42
Považská cementáreň, a.s., J. Král’aSK-018 63 Ladce (SK)
2017 04 04
2017 11 20
2017 11 02
1372725
FLORAL’AISE
3, 5
AVEX, 29 rue de MarignanF-75008 PARIS (FR)
2017 08 23
2017 11 20
2017 11 02
1372776
HiQ SCIENCE IN NUTRITION
CFE: 26.03.19, 27.05.02
31
UAB „TERRA ANIMALIS”,
Medelyno g. 20,Dievogalos k.LT-53428 Kauno r. (LT)
2017 07 19
2017 11 20
2017 11 02
1372780
MyoLife
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2017 09 08
2017 11 20
2017 11 02
1372808
HET
CFE: 26.11.01, 26.11.12, 27.05.17, 28.03
12
Yancheng City Hengtai Rubber Co., Ltd., No. 398, Qingfeng
West Road,Qingfeng Town,Jianhu County,Yancheng CityJiangsu
Province (CN)
2017 09 18
2017 11 20
2017 11 02
1372833
CFE: 26.02.01, 26.15.01, 29.01.12
4, 6, 16, 35, 36,
39, 41, 42, 43, 44
CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED, 23rd
Floor, Tower C,Minsheng Financial Center,No. 28 Jianguomennei
Avenue,Dongcheng DistrictBeijing (CN)
2017 08 08
2017 11 20
2017 11 02
1372844
IUIPI
CFE: 27.05.01
11
Foshan Shunde Iuipi Network Technology Co., Ltd., One
of 1st Floor, No.8 Hongye Road,Desheng Neighborhood
Committee,Ronggui, Shunde, FoshanGuangdong (CN)
2017 08 21
2017 11 20
2017 11 02
1372893
Missy
CFE: 02.09.01, 27.03.02, 27.05.01, 29.01.12
18, 25, 35
MISSY TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.,
Bağlar Mah. 62. SokakNo:10/31 Yıldızlar Plaza Kat:6Bağcılar
İstanbul (TR)
2017 05 31
2017 11 20
2017 11 02
1372905
Optima
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7, 11
OPTIMA S.R.L., Strada Vignolese, 1387I-41126 MODENA (Modena) (IT)
2017 06 29
2017 11 20
2017 11 02
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1372928
CFE: 26.01.16, 26.07.04
ZHEJIANG AOSKER FLUID CONTROL CO., LTD.,
Valve Industrial Zone, Longxi,Yuhuan Zhejiang (CN)
2017 08 21
2017 11 20

11

2017 11 02

1373005
JOYCO
CFE: 01.03.01, 01.15.17, 02.01.27,
05.01.01, 08.01.19, 19.03.03, 24.01.05, 29.01.15
30
”GRAND CANDY” LLC, Masis str. 310061 YEREVAN (AM)
2017 07 06
2017 11 20
2017 11 02
1373058
animaling
CFE: 27.05.01, 29.01.01
ANIMALING ONLINE, S.L.,
BRUC, 145. ENTLO. 2ªE-08037 BARCELONA (ES)
2017 08 21
2017 11 20

9, 38

2017 11 02

1373082
ShaanGu
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7
Xi’an Shaangu Power Co., Ltd., Torch Building, 9th floor,High-tech
Zone,Xi’an City710075 Shaanxi Province (CN)
2017 08 21
2017 11 20
2017 11 02
1373254
Carpaty enjoy
CFE: 05.05.19, 26.01.03, 27.05.10
29, 30, 31, 32, 33
Fuhlevych Yaroslav Myronovych, vul. Ukrainska, 17,
s. Mynai, Uzhhorodskyi r-nZakarpatska obl. 89424 (UA)
2017 05 12
2017 11 20
2017 11 02
1373270
Wild inside fan
CFE: 03.01.04
32
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Sibirskij
Pivovarennyj Soyuz»,
prospekt Mira, d. 48, of. 23g. TomskRU-634057 Tomskaya obl. (RU)
2017 07 03
2017 11 20
2017 11 02
1373271
Wild inside fan
CFE: 03.01.14
32
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Sibirskij
Pivovarennyj Soyuz»,
prospekt Mira, d. 48, of. 23g. TomskRU-634057 Tomskaya obl. (RU)
2017 07 03
2017 11 20
2017 11 02
1373272
Wild inside fan
CFE: 03.04.04
32
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Sibirskij
Pivovarennyj Soyuz»,
prospekt Mira, d. 48, of. 23g. TomskRU-634057 Tomskaya obl. (RU)
2017 07 03
2017 11 20
2017 11 02
1373293
CARBO TECH Mubea Carbo Tech
CFE: 27.05.10
Mubea Carbo Tech GmbH,
Eugen-Müller-Straße 16A-5020 Salzburg (AT)
2017 07 21
2017 11 20

12, 25, 28

2017 11 02

1373306
Stechcol
CFE: 27.05.01
21
STECHCOL CERAMIC CRAFTS DEVELOPMENT (SHENZHEN)
CO., LTD., 3/F & 4/F, Stechcol Building,Meilin Road, No. 19,
Shangmeilin,Futian DistrictShenzhen (CN)
2017 08 08
2017 11 20
2017 11 02
1373315
Parkblop
9, 36, 38, 39, 42
Lutz Dönhoff, Zum Buschhof 2153639 Königswinter (DE)
2017 07 21
2017 11 20
2017 11 02
1373453
SHARELOG
COMPAGNIE DAHER,
35 COURS PIERRE PUGET F-13006 MARSEILLE (FR)
2017 06 07
2017 11 20
1373488
MELLEN
CFE: 02.01.01, 28.03.00

9, 35, 39

2017 11 02
18, 25, 35

2929

FU JIAN WAN LI DA QING GONG YOU XIAN ZE REN GONG SI,
Houhai Industrial Zone,Baiqi Town,Huian County,Quanzhou
CityFujian Province (CN)
2017 05 02
2017 11 20
2017 11 02
1373511
BRAVO
9, 16, 35, 38, 41, 42
Heinrich Bauer Verlag KG, Burchardstraße 1120077 Hamburg (DE)
2016 10 17
2017 11 20
2017 11 02
1373551
GranDIA
7
OSG CORPORATION,
3-22 Honnogahara,Toyokawa-shiAichi 442-0005 (JP)
2017 03 29
2017 11 20
2017 11 02
1373566
MOTORDETAL
CFE: 15.01.17, 25.05.03, 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
7
Aktsionernoe obshchestvo „Kostromskoy zavod
avtokomponentov”, ul. Moskovskaya, 105,RU-156001 Kostroma (RU)
2017 07 25
2017 11 20
2017 11 02
1373586
NO WEB
6, 7, 9, 19, 20, 37
BUBENDORFF SA, 24 rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2017 08 22
2017 11 20
2017 11 02
1373592
FURIA
34
Didier Houvenaghel, Rue du Condroz 41B-5590 Ciney (BE)
2017 09 15
2017 11 27
2017 11 09
1373615
BLONDAGE
3
L’OREAL, 14 rue RoyaleF-75008 PARIS (FR)
2017 09 15
2017 11 27
2017 11 09
1373633
golem
CFE: 04.05.05, 27.03.02, 27.05.08
32
Octrooibureau Griebling B.V., Sportweg 10NL-5037 AC Tilburg (NL)
2017 09 20
2017 11 27
2017 11 09
1373661
Kromel
CFE: 26.03.23, 29.01.12
7
KROMEL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 1.
Organize Sanayi Bölgesi,1. Yol, No. 11, ArifiyeSakarya (TR)
2017 08 04
2017 11 27
2017 11 09
1373680
CHAQUE JOUR
5, 29, 30, 31, 32, 33
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)
2017 08 10
2017 11 27
2017 11 09
1373683
BUBENDORFF
CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
6, 7, 9, 19, 20, 37
BUBENDORFF SA, 24 rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2017 08 22
2017 11 27
2017 11 09
1373721
IMAS
CFE: 15.07.01
7
Industria Meccanica Applicazioni Speciali S.r.l. (in short IMAS S.r.l.),
Via S. Alessandro, 139/141Mariano Comense (Como) (IT)
2017 06 29
2017 11 27
2017 11 09
1373722
inkax
CFE: 24.01.03, 27.05.01, 28.03.00
9
ZHENG CHUANG HONG, Room 402, Bldg 27, Danxiazhuang
West,Jinxia Community, Longhu District,Shantou CityGuangdong
Province (CN)
2017 08 08
2017 11 27
2017 11 09
1373748
RIN GO! SNACKS & DELI
CFE: 24.17.04, 26.04.18, 27.05.24
29, 30, 43
Fekollini s. r. o., Vel’koul’anská cesta 208SK-925 21 Sládkovicovo (SK)
2017 06 30
2017 11 27
2017 11 09
1373951
SUNKEAN
CFE: 27.05.01
9
WUXI SUN KING ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD., Room 1402,
Building C,No. 4, Longshan Road,Xinwu District, Wuxi City214000
Jiangsu (CN)
2017 09 13
2017 11 27
2017 11 09

2930
1373964
sanibac
Eichsfelder Technik eitech GmbH,
Industriestraße 137308 Pfaffschwende (DE)
2017 09 14
2017 11 27
1373965
sanibak
Eichsfelder Technik eitech GmbH,
Industriestraße 137308 Pfaffschwende (DE)
2017 09 14
2017 11 27

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
10, 28

2017 11 09
10, 28

2017 11 09

1374083
XINYA
CFE: 27.05.01
7
ZHEJIANG XINYA PUMP INDUSTRY CO., LTD., Daxi Pump Industrial
Zone, Daxi Town, Wenling CityZhejiang Province (CN)
2017 07 11
2017 11 27
2017 11 09
1374193
TERRITORY CONTENT TO RESULTS
CFE: 26.01.06, 27.05.09
9, 16, 35, 38, 41, 42
TERRITORY Content to Results GmbH,
Bei den Mühren 120457 Hamburg (DE)
2016 10 11
2017 11 27
2017 11 09
1374211
H
CFE: 26.01.19, 27.05.21, 29.01.12
1
Guangdong Huate Gas Co., Ltd., East of Wentou Mountain,Jinfeng
Road,Heshun Lishui Town,Nanhai District,Foshan CityGuangdong
Province (CN)
2016 11 14
2017 11 27
2017 11 09
1374216
OCEANWIDE GROUP
CFE: 28.03.00, 29.01.04
4, 6, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44
CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED, 23rd
Floor, Tower C,Minsheng Financial Center,No. 28 Jianguomennei
Avenue,Dongcheng DistrictBeijing (CN)
2017 08 08
2017 11 27
2017 11 09
1374220
CECONOMY
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
CECONOMY AG, Benrather Straße 18-2040213 Düsseldorf (DE)
2017 01 12
2017 11 27
2017 11 09
1374230
Fine Pearl
CFE: 29.01.01
8, 11, 21
KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Yakuplu Merkez Mah. BirlikCad. No:24 Büyükçekmeceİstanbul (TR)
2016 12 27
2017 11 27
2017 11 09
1374283
texmart
24, 25, 35
TEXMART INTERNET PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, Çobançesme
Mh. Kimiz Sk. No:40/21 Yenibosna Bahçelievlerİstanbul (TR)
2017 04 19
2017 11 27
2017 11 09
1374284
MARKEN
CFE: 26.05.04
35, 39
Marken Limited,
Ground Floor,107 Power RoadChiswick London W4 5PY (GB)
2017 04 27
2017 11 27
2017 11 09
1374285
KARACA
CFE: 25.01.25
35
KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Yakuplu MahallesiBeysan Sanayi SitesiBirlik Caddesi
No:24Beylikdüzüİstanbul (TR)
2017 04 14
2017 11 27
2017 11 09
1374287
BOLERO ADVANCED HYDRATION
5, 30, 32
”BOLERO Co.” Ltd.,
No 1, Dragalevska str., office 2,Lozenetz RegionBG-1407 Sofia (BG)
2017 04 20
2017 11 27
2017 11 09
1374291
Sano
CFE: 27.05.01, 29.01.01
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2017 04 20
2017 11 27

Nr 7/2018

1374294
elab laboratuvar
CFE: 24.17.02, 27.05.10, 29.01.13
44
E-LAB LABORATUAR HİZMETLERİ ANONİM Şirketi, Maçka Cad.
Feza Apt. No: 1/1 Maçka İstanbul (TR)
2017 04 07
2017 11 27
2017 11 09
1374327
ULTRACUT
CFE: 26.04.04, 27.03.15, 27.05.01
7, 8
SWATYCOMET d.o.o., Titova cesta 60SI-2000 Maribor (SI)
2017 04 14
2017 11 27
2017 11 09
1374405
NorDan
CFE: 07.03.02, 29.01.13
6, 9, 19, 37
Johs. Rasmussen AS, Stasjonsveien 46N-4460 MOI (NO)
2017 07 05
2017 11 27
2017 11 09
1374442
STABILUS
6, 12, 19
OFFICINE PAROLIN S.R.L., Via Del Lavoro, 1 I-31039 RIESE PIO X (TV) (IT)
2017 06 26
2017 11 27
2017 11 09
1374456
GRAND CROISSANTS
CFE: 08.01.08, 27.05.11
30, 43
Limited Liability Company „Fast Food Franchising Group”,
prosp. Chervonoi Kalyny, 59Lviv 79070 (UA)
2017 08 09
2017 11 27
2017 11 09
1374476
M MARQUIS
CFE: 26.11.07, 27.03.12, 29.01.13
1, 4, 31, 39
Marquis, Inc., 11953 Prairie Industrial ParkwayHennepin IL 61327 (US)
2017 08 21
2017 11 27
2017 11 09
1374537
UYOUNG
CFE: 26.03.16, 28.03.00
9, 41
UYOUNG CULTURE & MEDIA CO., LTD., Suite 2205, No. 38
Building,Haidian Street, Haidian District100016 Beijing (CN)
2017 08 21
2017 11 27
2017 11 09
1374540
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH
PRESS
CFE: 07.01.24, 26.01.03, 28.03.00
9, 16, 38, 41
Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd., 19
Xisanhuan BeiluBeijing (CN)
2017 08 21
2017 11 27
2017 11 09
1374573
URAL NEXT
CFE: 27.05.17
12, 28, 35, 39, 41, 42
Automobile Plant URAL Joint Stock Company,
Avtozavodtsev Ave., 1MiassRU-456304 Chelyabinsk Reg. (RU)
2017 08 28
2017 11 27
2017 11 09
1374597
ABC KIDS
CFE: 27.05.01
25
QIBU CORPORATION LIMITED, No.3 Chiyan Road,Qiaoxiang
Industry Zone,Youzhu,Qingtian CountyZhejiang (CN)
2017 09 01
2017 11 27
2017 11 09
1374599
AQUATERRA
Nuseed Proprietary Limited,
103 Pipe RdLAVERTON NORTH VIC 3026 (AU)
2017 09 12
2017 11 27
1374694
OTE
CFE: 24.01.15, 27.05.10
Tart Optical Enterprises LLC,
23679 Calabasas Road #753Calabasas CA 91302 (US)
2017 09 21
2017 11 27

31
2017 11 09
9
2017 11 09

5, 31, 44

1374785
SMARTGEN
CFE: 01.13.15, 02.09.25, 29.01.12
5, 31, 35, 42
GENES DIFFUSION, 3595 route de TournaiF-59500 Douai (FR)
2017 08 11
2017 11 27
2017 11 09

2017 11 09

1374966
SUPERFLY
41, 43
Jump Holding GmbH, Am Bollwerk 1235510 Butzbach (DE)
2017 09 07
2017 12 04
2017 11 16

Nr 7/2018
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1374992
Grand Delmio
Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
2017 08 03
2017 12 04

33
2017 11 16

1374995
TANSUN
CFE: 03.04.07
Tansun Limited, Spectrum House,
Unit 1,Ridgacre Road, Black LakeWest Bromwich,
West Midlands B71 1BW (GB)
2017 08 17
2017 12 04

11

2017 11 16

1375013
MyoCare
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2017 09 28
2017 12 04
2017 11 16
1375027
Camísan
CFE: 27.05.01, 29.01.01
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2017 03 15
2017 12 04

31
2017 11 16

1375029
AddReality
9, 35, 42
AddReality Limited Liability Company,
ul. Gagarinskaya, 16, pom. 8N, RU-191187 Saint-Petersburg (RU)
2017 06 02
2017 12 04
2017 11 16

2931

1375286
CH Chang Hui Precision Metal MARITIM
CFE: 01.05.01, 26.11.08, 27.05.22, 28.03.00, 29.01.13
6
DONGYING CHANGHUI PRECISION METAL CO., LTD., No. 67,
Dengzhou Road,Dongying District,Dongying City257100
Shandong Province (CN)
2017 09 08
2017 12 04
2017 11 16
1375301
SEVEN
CFE: 27.05.01
25, 35
PERIMETERS MEDIA PRIVATE LIMITED,
7514, sector-d, pocket-7, vasant kunjnew delhi-110070 (IN)
2017 04 08
2017 12 04
2017 11 16
1375391
DEBAYN
25
M. nicolas jeanjean,
33 rue du Docteur Emille RouxF-83110 SANARY-SUR-MER (FR)
2017 09 28
2017 12 04
2017 11 16
1375402
TRI MO
CFE: 27.05.17
6, 17, 19, 37, 42
TRIMO d.o.o., Prijateljeva cesta 12SI-8210 Trebuje (SI)
2016 10 25
2017 12 04
2017 11 16
1375412
CFE: 26.03.23
18, 25, 28
HUMMEL Holding A/S, Balticagade 20DK-8000 Aarhus C (DK)
2016 12 21
2017 12 04
2017 11 16

1375038
CFE: 03.09.01
25
QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD., Huinan Industrial Zone
(Zhangban),Huian County,Quanzhou 362000 Fujian (CN)
2017 09 01
2017 12 04
2017 11 16

1375437
CECONOMY
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
CECONOMY AG, Benrather Straße 18-2040213 Düsseldorf (DE)
2017 03 02
2017 12 04
2017 11 16

1375063
Represent RUM
CFE: 07.01.08, 19.01.01, 23.01.01, 24.09.05,
25.01.06, 27.05.22, 29.01.14
33
GAS Familia, s.r.o.
Stará Ľubovňa, Prešovská 8 SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
2017 07 13
2017 12 04
2017 11 16

1375438
CECONOMY
CFE: 27.05.01
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
CECONOMY AG, Benrather Straße 18-2040213 Düsseldorf (DE)
2017 03 02
2017 12 04
2017 11 16

1375109
Nutraxin
BIOTA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH,
Königsalle 8640212 Düsseldorf (DE)
2017 01 19
2017 12 04

5
2017 11 16

1375151
BLUEMONT PURE NATURAL ULTRA PREMIUM
CFE: 06.01.02, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.04
32
Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu „Asia Su
Kompaniyasy”, ul. Kunaeva, 130/31050010 Almaty (KZ)
2016 10 20
2017 12 04
2017 11 16
1375196
GRAINKER
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
12 cours SablonF-63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
2017 09 20
2017 12 04
2017 11 16
1375224
SMARTTI
16, 35, 36, 38, 41, 42
YIT Slovakia a. s., Račianska 153/A,SK-831 54 Bratislava (SK)
2017 07 20
2017 12 04
2017 11 16
1375226
ROZO
ELIGEO, 48 rue AlbertF-75013 PARIS (FR)
2017 05 05
2017 12 04

35, 36, 37, 38, 41, 42
2017 11 16

1375454
VOICE ACOUSTIC professional german loudspeaker systems
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9, 37, 41
Stefan Rast, Brockfeld 327313 Dörverden (DE)
2017 03 24
2017 12 04
2017 11 16
1375457
megametal
CFE: 26.13.25, 26.15.01, 29.01.12
MEGA METAL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Organize Sanayi Bolgesi 12.Cad. No: 61 Kayseri (TR)
2017 04 25
2017 12 04
1375486
CFE: 03.07.16
Fedorova Elena Anatolyevna, Pulkovskoe sh.,
d. 13, korp. 2, kv. 45,RU-196240 Saint-Petersburg (RU)
2017 04 10
2017 12 04
1375523
IN VITRO VERITAS
CFE: 24.17.20, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.03
Assobiomedica, V.le Pasteur, 10I-00144 Roma (IT)
2017 05 17
2017 12 04

6, 9, 35
2017 11 16
18, 25
2017 11 16
5, 10, 41, 44
2017 11 16

1375572
opet
CFE: 27.05.01, 29.01.12
4, 9, 35, 37, 39, 42
OPET PETROLCULUK ANONIM SIRKETI, Barbaros Mahallesi Gelincik
Sokak No: 4-AAtasehirIstanbul (TR)
2017 07 05
2017 12 04
2017 11 16

1375251
Cafco EUROP
CFE: 27.05.01, 28.01.00, 29.01.04
29, 35, 39
Ahmed Mohamed Reda Mohamed Hussein Abd El Sammad
& Co.-Cafco-National Company for cooling and freezing, Kafr
Albateekh-Agricultural Road-part number 31-Houd AlbahageerTeraat Albaladon-near Kafr Albateekh School-Kafr Saad centerDamietta (EG)
2017 03 28
2017 12 04
2017 11 16

1375597
Tronsmart
CFE: 27.05.17
9, 35
Value in Action Technology Co., LTD, 5
02-503 Room, 5th Floor,YinHai Building,75#, ZhenHua Road, Futian
District,Shenzhen CityGuangdong (CN)
2017 08 15
2017 12 04
2017 11 16

1375257
Ceed
KIA MOTORS CORPORATION,
12, Heolleung-ro,Seocho-guSeoul 06797 (KR)
2017 09 18
2017 12 04

1375660
DI & VINO
CFE: 24.17.25, 26.04.02, 27.05.24
33, 35
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, SălcuţaMD-4323 Căuşeni (MD)
2017 08 08
2017 12 04
2017 11 16

12
2017 11 16
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1375665
SKYRAIL
CFE: 27.05.01
12
BYD COMPANY LIMITED,
Yan an Road, Kuichong,Longgang518119 Shenzhen (CN)
2017 09 01
2017 12 04
2017 11 16

1376115
AODEMEI
CFE: 27.05.01, 28.03.00
16
Yu Hongliang, Shanghuaxi,Lianwu Village,Niansanli Street,
Yiwu CityZheijiang Province (CN)
2017 05 03
2017 12 11
2017 11 23

1375667
HALEAD
CFE: 27.05.01, 28.03.00
22, 23, 24
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.,
Jingbian Zone,Maqiao Town,Haining City314419 Zhejiang (CN)
2017 09 01
2017 12 04
2017 11 16

1376127
MOTHER FOUNDATION
CFE: 02.07.09, 05.13.01, 26.01.14, 28.19.00, 29.01.13
Gholamreza Mohammadi (Mr.), No. 29, Alley No. 6,
Hejrat BlvdAtlasi Sq. 7145647177 Shiraz (IR)
2017 05 24
2017 12 11

1375674
INTELEC HOLDINGS
CFE: 07.01.24, 27.05.10, 29.01.12
36
INTELEC HOLDINGS SA, Av. Samora Machel No. 120,1° Andar (MZ)
2017 09 08
2017 12 04
2017 11 16

1376128
HOTTECH
CFE: 27.05.01
CHEN Guobin, 4/F, Building A, Guoli Building,
New Asia Electronic Mall,Zhonghang Road,
Futian DistrictShenzhen (CN)
2017 05 24
2017 12 11

1375690
COLDSTARS PREMIUM QUALITY
CFE: 26.04.04, 27.05.08
29, 35, 39
Argentrade International BV, Veerhaven 4NL-3016 CJ Rotterdam (NL)
2017 09 13
2017 12 04
2017 11 16
1375708
EQUES
CFE: 27.05.01
9, 42
EQUES Technology Co., Limited, Room A2110, Building B,
No. 555 Dongchuan Road,Minhang DistrictShanghai (CN)
2017 09 13
2017 12 04
2017 11 16
1375726
TRICK STAR
CFE: 01.01.02, 24.01.07, 27.05.01
7, 12, 25
MOTOHOUSE CO.,LTD,
14-30, Sumiyoshicho 5-chome,Anjyo-shiAichi-ken 446-0072 (JP)
2017 07 28
2017 12 04
2017 11 16
1375765
RCHAIN
RChain Cooperative,
12345 Lake City Way NE,#2032Seattle WA 98125 (US)
2017 10 03
2017 12 04

42
2017 11 16

1375818
SIGRADA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 07 28
2017 12 11
2017 11 23
1375951
NATASHA ZINKO
CFE: 02.09.01, 26.13.25
9, 14, 18, 24, 25, 26
Abrakadabra Creations Ltd,
Suite 12, 2nd Floor, Queens House,
180 Tottenham Court RoadLondon W1T 7PD (GB)
2017 09 05
2017 12 11
2017 11 23
1376010
ECOROL
ECOGREEN OLEOCHEMICALS (SINGAPORE) PTE LTD,
99 Bukit Timah Road,
#03-01/02 Alfa Centre SINGAPORE 229835 (SG)
2017 09 20
2017 12 11
1376047
POLIARM
”Standart Capital Invest” llc,
V.Antonovycha str., 6Dnipro 49000 (UA)
2017 09 11
2017 12 11

1

2017 11 23
17, 19
2017 11 23

1376062
CFE: 02.01.13, 03.01.14, 05.01.01, 28.05.00, 29.01.12
29, 30, 31, 35
Obschestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu Sibirskiy Znakhar,
Karl Ilmer str., bld. 6, apt. 75,RU-634057 Tomsk,
Tomskaya oblast (RU)
2017 07 10
2017 12 11
2017 11 23
1376081
Ljj
CFE: 27.05.22
19
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd,
Taiping Development Zone,Xi Qiao Town, Nanhai District,Foshan
City528211 Guangdong Province (CN)
2017 07 12
2017 12 11
2017 11 23

41
2017 11 23
9

2017 11 23

1376155
ParazitEX
CFE: 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
3, 5
Salutem Pharma s.r.o., Nádražní 1088CZ-738 01 Frýdek-Místek (CZ)
2017 05 05
2017 12 11
2017 11 23
1376180
BOLON
9
XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD., Unit 1101, No.1 Nantou
Road,Siming District,XiamenFujian Province (CN)
2017 07 03
2017 12 11
2017 11 23
1376519
TENX
9, 35, 36, 42
TENX PTE. LTD.,
8 Eu Tong Sen Street,#24-89/90 The CentralSingapore 059818 (SG)
2017 10 10
2017 12 11
2017 11 23
1376523
ARROW
CFE: 28.03.00
19
FOSHAN LEHUA HENGYE SANITARY CO., LTD, No. 3 South Area of
Manjiang Industry District,Nanshan Town,Sanshui District,Foshan
City528100 Guangdong Province (CN)
2017 09 13
2017 12 11
2017 11 23
1376581
cortex Excellence in Cork
CFE: 27.05.09
19, 27, 31
AMORIM REVESTIMENTOS, S.A..,
Rua Do Ribeirinho, Nº 202,P-4536-907 S. Paio De Oleiros (PT)
2017 08 08
2017 12 11
2017 11 23
1376678
KROLESTWO MATERACY
CFE: 03.01.01, 26.04, 27.05.24, 29.01.13
20, 24, 35
LION S.A., Porte des Bâtisseurs 20B-7730 Estaimpuis (BE)
2017 09 19
2017 12 11
2017 11 23
1376774
SILART
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
9, 11, 35
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
„DZHISTAR”, Varshavskoe Shosse, Building 1,
Construction 1-2,6th floor, office 33RU-117105 MOSCOW (RU)
2017 08 31
2017 12 11
2017 11 23
1376837
xinxing
CFE: 01.01.01, 26.01.02, 26.11.13
11
Jiangsu Mingxing Water Supply Equipment Co., Ltd.,
No. 1, Mingxing North Road,Science and Technology Park,Jianhu
County,Yancheng CityJiangsu Province (CN)
2017 09 18
2017 12 11
2017 11 23
1390702
Papia
16
HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Mahir İz Caddesi No:25
AltunizadeÜsküdar, İstanbul (TR)
2016 03 03
2018 03 12
2018 02 22
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego
przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych,
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub
datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej
rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
666252
CFE: 08.01.18
30
LUDWIG SCHOKOLADE GMBH & CO. KG,
SENEFELDERSTRASSE 44 51469 BERGISCH GLADBACH (DE)
2011 05 31
2007 08 20
2011 07 21
1181415
FLAVON
5, 29, 32
FLAVON GROUP KFT., Veres Péter u. 19.H-4033 Debrecen (HU);
GéSz Gaál és Sziklás Kft., Veres Péter u. 19.H-4033 Debrecen (HU)
2015 12 08
2016 03 29
2016 02 18
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1280475
INDRA
35, 37, 40
INDRA SAS, 80 avenue CondorcetF-38090 VAULX-MILIEU (FR)
2015 09 22
2016 02 01
2015 12 24
1305059
Homaxi
CFE: 27.05.01
9
QUALVISION TECHNOLOGY CO., LTD, 4/5F Bldg B, No. 37, Zhenxing
Road, LiYuHe Industrial Park,LouCun,GongMingShenZhen (CN)
2016 03 30
2016 09 26
2016 08 11
1308389
smile dent
DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG,
Katharinenstraße 401099 Dresden (DE)
2016 03 24
2016 10 24
1308426
LUVA
MASTRI VIGNAI DISTRIBUZIONE S.R.L.,
Via Scotti, 14I-29122 PIACENZA (PC) (IT)
2016 02 26
2016 10 24

3, 5, 21
2016 09 15
3
2016 09 15

1315625
PERUNITA
30, 35
BUCURIA PENTRU TOTI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD-2069 STR. Mesager nr.5, bloc 2, (MD)
2016 01 25
2016 12 05
2016 10 27
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH

264
REJESTRACJA
(od nr 39 do nr 40)
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.
39
2018 01 26 (40) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (PL)
Twórcy: Siwiec Krzysztof, Boguszewicz Piotr, Borejko Tomasz, Halukao Aleh, Jarosz Adam, Kopański Jakub, Marcinek Krzysztof, KurjataPfitzner Ewa, Narczyk Paweł, Plasota Maciej, Wielgus Andrzej, Pleskacz Witold
Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz
mikrokontroler Adelit
2023 12 31
2028 12 31
40
2018 01 26 (41) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (PL)
Twórcy: Siwiec Krzysztof, Boguszewicz Piotr, Borejko Tomasz, Halukao Aleh, Jarosz Adam, Kopański Jakub, Marcinek Krzysztof, KurjataPfitzner Ewa, Narczyk Paweł, Plasota Maciej, Wielgus Andrzej, Pleskacz Witold
Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz
mikrokontroler Adelit z układem zegara czasu rzeczywistego
2023 12 31
2028 12 31
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

265
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 213568 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 218428 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 219469 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 220408 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 220960 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 221155 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 221306 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 226184 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 227938 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 228118 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

H. OGŁOSZENIA

Patenty, patenty europejskie

(B1) 229551
2014 04 14
07/2018
(10%) 2018 04 25
Sposób klejenia metalicznych pian aluminiowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu
(prawa ochronnego), numer patentu, datę zgłoszenia, numer
i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej
(jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia oraz tytuł
wynalazku oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.

(B1) 229552
2015 05 21
07/2018
(10%) 2018 04 16
Przeciwgrzybiczny lakier
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

266
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

PATENTY
(B1) 218447
2010 06 21
12/2014
(-)
2018 03 05
Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 229313
2015 10 28
07/2018
(-)
2017 12 14
Dźwigniowy mechanizm składania szerokich maszyn roboczych
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

(B1) 229553
2015 12 31
07/2018
(10%) 2018 04 23
Sposób pomiaru wytrzymałości na rozciąganie pierścieni z materiałów kompozytowych pod wpływem ciśnienia wewnętrznego i stanowisko do mierzenia wytrzymałości na rozciąganie pierścieni z materiałów kompozytowych pod wpływem ciśnienia wewnętrznego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 229554
2016 03 08
07/2018
(10%) 2018 04 20
Utwardzalny promieniowaniem ultrafioletowym lakier do paznokci
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) 229555
2014 09 12
07/2018
(-)
2018 04 25
5-Hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-on o aktywności antyfidantnej i sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229556
2015 09 28
07/2018
(-)
2018 04 25
1-Cytroneloilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229557
2015 10 12
07/2018
(-)
2018 04 25
1-Cytroneloilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229558
2016 01 13
07/2018
(-)
2018 04 25
Cis-(4R,5R,6S)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on i trans-(4R,5S,6R)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)
dihydrofuran-2-on oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229559
2016 01 13
07/2018
(-)
2018 04 25
Cis-(4S,5S,6R)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on i trans-(4S,5R,6S)-5-(1-jodoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)
dihydrofuran-2-on oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229560
2016 03 08
07/2018
(-)
2018 04 25
Hydroksylakton 9-hydroksy-2,4,4-trimetylo-9-oksabicyklo[4.3.0]
nonan-8-on i sposób otrzymywania hydroksylaktonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229561
2016 03 08
07/2018
(-)
2018 04 25
Hydroksylaktony
9-hydroksy-2,4,4,7-tetrametylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on oraz 11-hydroksy- 2,4,4,7-tetrametylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on i sposób otrzymywania hydroksylaktonów
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 229562
2015 09 16
Zastawka serca
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

07/2018

(B1) 229563
2017 07 24
Urządzenie do samoobrony
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-800 Lublin

07/2018

(-)

(-)

2018 04 09

2018 04 09

(B1) 229566
2015 12 10
07/2018
(10%) 2018 01 29
Sposób zasilania układu siłowni dwuobiegowej ORC i układ siłowni
dwuobiegowej ORC
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Nr 7/2018
PATENT EUROPEJSKI

(T3) 2840679 2014 05 22
08/2017
(-)
2017 04 27
WIRNIK DLA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO I SPOSÓB WYTWARZANIA
WIRNIKA
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
DE

267
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) 2068907
Połączone glicerolem PEGylowane cukry i glikopeptydy
DPO.0520 2018 05 25
Novo Nordisk A/S, BAGSVÆRD, Dania
EU/1/17/1193 2017 06 02 REFIXIA - PEGYLOWANY NONAKOG BETA
(T3) 2644698
WIELOSPECYFICZNA, WIĄŻĄCA ANTYGEN CZĄSTECZKA O FUNKCJI
ALTERNATYWNEJ DO FUNKCJI CZYNNIKA KRZEPLIWOŚCI KRWI VIII
DPO.0521 2018 05 28
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, TOKYO, Japonia
EU/1/18/1271 2018 02 23 HEMLIBRA - EMICIZUMAB
(T3) 2848258
Leczenie rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej przeciwciałami
przeciwko IL-1beta
DPO.0522 2018 06 11
Novartis AG, BASEL, Szwajcaria
EU/1/09/564 2017 02 23 ILARIS - KANAKINUMAB
(T3) 2397459
SPOSÓB PRODUKCJI ZWIĄZKU FENYLOACETAMIDOWEGO
DPO.0523 2018 06 12
Sumitomo Chemical Company, Limited, TOKYO, Japonia
R-254/2017 2017 12 13 SISAM 250 SC
3832 2017 04 20 SISAM
(T3) 2506844
Połączenia antagonisty receptora muskarynowego i agonisty receptora beta-2 adrenergicznego
DPO.0524 2018 06 13
Glaxo Group Limited, BRENTFORD, Wielka Brytania
EU/1/17/1236 2017 11 15 TRELEGY ELLIPTA - FLUTYKAZONU FUROINIAN / UMEKLIDYNIUM / WIL
(T3) 2356905
Synergiczne grzybobójcze kombinacje substancji aktywnych
DPO.0517 2018 05 11
Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy
R-221/2017 2017 11 15 EMESTO SILVER 118 FS
14916 N 2015 09 04 EMESTO SILVER

Nr 7/2018
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(T3) 2109608
Indazole podstawione grupą amidową jako inhibitory polimerazy
poli(ADP-rybozy)-(PARP)
DPO.0518 2018 05 15
MSD Italia S.r.l., RZYM, Włochy
EU/1/17/1235 2017 11 16 ZEJULA - NIRAPARIB
(B1) 218428
Komórka, sposoby wytwarzania przeciwciał, leki zawierające przeciwciała, komórka CHO i przeciwciało klasy IgG
DPO.0519 2018 05 17
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., TOKIO, Japonia
EU/1/17/1252 2018 01 08 FASENRA - BENRALIZUMAB
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
220408 w WUP nr 10/2015 na stronie 2232 w łamie lewym, wiersz
6-7 od dołu:
Jest (54) Kompleks rutentu, sposób jego wytwarzania
oraz zastosowanie a powinno być:
(54) Kompleks rutetu, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie
ZNAKI TOWAROWE
424566 w WUP nr 11/2015 r. na str. 2639 w łamie lewym, wiersz 45
umieszczono błędnie decyzję stwierdzającą wygaśnięcie
decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
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PART III
INFORMATION
JURISDICTION AND EXPLANATIONS
FOREIGN REGULATIONS. STATISTICS. MISCELLANEOUS

CORRECTIONS
(of announcements published in the Wiadomości Urzędu Patentowego)

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyjmuje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2019.
Koszt prenumeraty rocznej wynosi:


Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe
(26 numerów x 10,50 zł) = 273 zł

Wiadomości Urzędu Patentowego
(12 numerów x 23,10 zł) = 277,20 zł
Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem
na konto UPRP:


NBP O/O Warszawa 93101010100025832231000000
lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie
do 30 listopada 2018 roku.
Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo
z kosztów przesyłki.
Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych
danych adresowych na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:
tel: 22 579 01 07
		
22 579 01 13
		
22 579 02 24
faks: 22 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.pl

